
Den døende detektiv
Hent bøger PDF

Leif G. W. Persson

Den døende detektiv Leif G. W. Persson Hent PDF Forlaget skriver:

Glasnøglen for Bedste Nordiske Krimi 2010!                                                         

Lars Martin Johansson, chef for det nationale kriminalpoliti - en legendarisk drabsdetektiv og blandt
kollegaer kendt som manden, der kan se rundt om hjørner. Han er nu pensioneret og lever et andet liv end

dengang. Men at se rundt om hjørner kan han stadig.

I Stockholm i begyndelsen af juli besøger Johansson fastlandet for at køre et ærinde. På sin vej tilbage falder
han for fristelsen og tager en afstikker til Sveriges bedste pølsevogn på Karlbergsvägen. For hvem orker at
køre på tom mave? Da Johansson tre dage senere vågner op til livet igen, ligger han på intensiv efter at have
overlevet en blodprop i hjernen der indtraf få sekunder, før han netop skulle til at sætte sine tænder i en grillet
Zigeunerwurst med surkål og sennep. En forandret tilværelse for Johansson, hvor det at se om hjørner ikke

længere er aktuelt.
Men hans gamle liv forsøger pludselig at få fat i ham igen. Hans egen læge fortæller en forfærdelig historie
om en 25 år gammel uopklaret mordsag på en niårig pige. Godt for den, der kan se rundt om hjørner, men

næppe noget for Johansson i den tilstand, han nu befinder sig i. Eller? 

»Den døende detektiv er simpelthen fænomenalt fremragende uden en side for meget på de næsten 500 af
slagsen.«

- 5 hjerter i Politiken

»Den helt tungtvejende grund til, at man skal tage at læse. Den døende detektiv er Perssons fremragende
sprog og den knastørre karakteristiske humor.«

- 5 stjerner i Børsen*****

»Leif GW Persson er ganske enkelt en oase ... En sært fascinerende, dobbeltbundet historie, som det vitterligt
er svært at lægge fra sig.«

-  5 stjerner i Jyllands-Posten*****

»Læs bogen for den sydende sarkasme, humoren og portrættet af den døende detektiv og hans ømme,
nærmest smukke relation til venner og familie - og måske for at få skærpet syn på moral og hævn, også i

politiets rækker. Begavet underholdning på machomåden.«
- 5 stjerner i Fyns Amtsavis *****
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