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Med døden som gæst Poul-Henrik Pedersen Hent PDF Et 25-års jubilæumsgilde med deltagelse af 13
studenter får en brat afslutning, da deres gamle rektor falder død om under forretten, dræbt af en sjælden gift.
Hvem af de 13 fremtrædende borgere er gerningsmanden – og hvad er motivet? Der er et utal af teorier – og

mange blindspor.
Chefpolitiinspektør Christian Dahl står over for én af sin karrieres mest gådefulde drabssager, der også

involverer den lettiske mafia. Efterforskningen afslører hidtil ukendte sider af afdødes fortid, og efterhånden,
som efterforskningen skrider frem, krakelerer en tilsyneladende ærbar glansbilledfacade bag hvilken, der

gemmer sig flere lokale koryfæer. Efter yderligere to uforklarlige giftdrab intensiverer politiet sin
efterforskning, som fører ind i et betændt provinsielt miljø med samvittighedsløse og pengegrådige elementer.

Og da mordgåden er løst, viser det sig, at den bestialske morder har hele fire liv på samvittigheden!

Uddrag af bogen
Den 2.december – 14 dage efter drabet på rektor Severinsen.

Et egentligt gennembrud i efterforskningen lader vente på sig. Over en kop kaffe på Politigården skimmer
Dahl morgenaviserne, der dagligt har nye vinkler på drabssagen, hovedsageligt baseret på fri fantasi og
tydeligvis handicappet af politiets bevidst tilbageholdte viden om, at ombytningen af de to bordkort

sandsynliggør, at efterretningschefen, efter politiets opfattelse, var det udsete offer. Avisernes fokusering på
Severinsen, udlevering vil nogle kalde det, står i skærende kontrast til de mange smukke ord, der blev udtrykt

i nekrologer og mindetaler umiddelbart efter hans død.

Om forfatteren
Poul-Henrik Pedersen er født i 1945 i Raarup ved Horsens og har siden 1969 været bosat i Nykøbing Falster.

Han er uddannet journalist og har virket som sådan i 25 år på en række provinsaviser – bl.a. 20 år som
redaktør på den daværende avis Ny Dag på Lolland-Falster, hvorefter han gjorde kommunalpolitisk karriere,

bl.a. som borgmester i 17 år i Nykøbing F. kommune.
Med døden som gæst er hans femte kriminalroman, hvor handlingen som i de foregående romaner foregår i et

provinsielt miljø.
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flere lokale koryfæer. Efter yderligere to uforklarlige giftdrab

intensiverer politiet sin efterforskning, som fører ind i et betændt
provinsielt miljø med samvittighedsløse og pengegrådige elementer.
Og da mordgåden er løst, viser det sig, at den bestialske morder har

hele fire liv på samvittigheden!

Uddrag af bogen
Den 2.december – 14 dage efter drabet på rektor Severinsen.

Et egentligt gennembrud i efterforskningen lader vente på sig. Over



en kop kaffe på Politigården skimmer Dahl morgenaviserne, der
dagligt har nye vinkler på drabssagen, hovedsageligt baseret på fri
fantasi og tydeligvis handicappet af politiets bevidst tilbageholdte
viden om, at ombytningen af de to bordkort sandsynliggør, at

efterretningschefen, efter politiets opfattelse, var det udsete offer.
Avisernes fokusering på Severinsen, udlevering vil nogle kalde det,
står i skærende kontrast til de mange smukke ord, der blev udtrykt i

nekrologer og mindetaler umiddelbart efter hans død.

Om forfatteren
Poul-Henrik Pedersen er født i 1945 i Raarup ved Horsens og har
siden 1969 været bosat i Nykøbing Falster. Han er uddannet

journalist og har virket som sådan i 25 år på en række provinsaviser
– bl.a. 20 år som redaktør på den daværende avis Ny Dag på

Lolland-Falster, hvorefter han gjorde kommunalpolitisk karriere,
bl.a. som borgmester i 17 år i Nykøbing F. kommune.

Med døden som gæst er hans femte kriminalroman, hvor handlingen
som i de foregående romaner foregår i et provinsielt miljø.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Med døden som gæst&s=dkbooks

