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Sjælens øje Lars Bedsted Gommesen Hent PDF "Lyden fik mig til at rejse mig og se ud på gaden. Herfra hvor
jeg står nu. Jeg så ikke den bevidstløse mand med det samme, men en skraldespand som rullede hen ad

Vesterbrogade og sendte affald op i luften. Stormen slog til spanden. Som en sværvægter til en fluevægter.
Hårde, præcise stød, som fik spanden til at tumle videre ned ad gaden med kaskader af uhumskheder efter
sig… Jeg anede omridset af den livløse mand, som lå på maven på fortovet. Altså Dem, hr. Krake. Jeg

tilkaldte en ambulance. Anonymt."

Da kriminalassistent Christian Krake en nat falder døddrukken om på Vesterbrogade med en skarpladt pistol,
ved han, at det kan betyde enden på hans karriere. Men han ved også, at der ikke bare er tale om en druktur,
der gik galt. Han har et mærke efter et slag i nakken, og det er det, der har fået ham til at falde om, ikke
alkoholen. Men hvem vil tro på ham? Mens han kæmper for at rense sit navn, sker der flere og flere
inkriminerende ting omkring ham, og det bliver sværere og sværere for ham at holde fast på sig selv.

Lars Bedsted Gommesen (f. 1949) er kriminalassistent i København, hvor han har efterforsket næsten alle
former for kriminalitet. Han debuterede i 2000 med den anmelderroste krimi "Sjælens øje".

 

"Lyden fik mig til at rejse mig og se ud på gaden. Herfra hvor jeg
står nu. Jeg så ikke den bevidstløse mand med det samme, men en
skraldespand som rullede hen ad Vesterbrogade og sendte affald op i

luften. Stormen slog til spanden. Som en sværvægter til en
fluevægter. Hårde, præcise stød, som fik spanden til at tumle videre
ned ad gaden med kaskader af uhumskheder efter sig… Jeg anede
omridset af den livløse mand, som lå på maven på fortovet. Altså

Dem, hr. Krake. Jeg tilkaldte en ambulance. Anonymt."

Da kriminalassistent Christian Krake en nat falder døddrukken om på
Vesterbrogade med en skarpladt pistol, ved han, at det kan betyde

enden på hans karriere. Men han ved også, at der ikke bare er tale om
en druktur, der gik galt. Han har et mærke efter et slag i nakken, og
det er det, der har fået ham til at falde om, ikke alkoholen. Men
hvem vil tro på ham? Mens han kæmper for at rense sit navn, sker
der flere og flere inkriminerende ting omkring ham, og det bliver

sværere og sværere for ham at holde fast på sig selv.

Lars Bedsted Gommesen (f. 1949) er kriminalassistent i København,
hvor han har efterforsket næsten alle former for kriminalitet. Han
debuterede i 2000 med den anmelderroste krimi "Sjælens øje".
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