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FUGLEKONGEN OG ANDRE KRIMINOVELLER Erik Frandsen Hent PDF Kære læser. Du vil nu blive ført
igennem tolv vidt forskellige kriminoveller, dog alle med en særdeles uventet slutning. Vi kommer til et
hospital i Polen hos ”Jomfu Marie” og de andre, videre til Afghanistan med soldaten, på bustur til Venedig
med noget i bagagen, krig på Nørrebro, vi er på savannen i Sydafrika, ude på den fatale kanotur med de

gamle skolekammerater og meget, meget andet. Alle noveller skrevet med et glimt i øjet og et strejf af humor.
Under det hele lurer alvoren, og spændingen er intens hele vejen. Du vil møde begivenheder og

menneskeskæbner, som ubønhørligt hvirvles ind i hinanden. Kærlighed, had, mobning, mord, voldtægt,
penge, jalousi. Vi taler om hele pakken. Rigtig god fornøjelse. Uddrag af bogen De blev fortsat beskudt, men

med lette våben, så de adlød naturligvis ordren. Kort efter kunne de høre helikopteren, der beskød de
talibanere, som var i området. Ikke længe efter landende helikopteren, og de fik besked af øverstbefalende om
at stige ud af køretøjerne. Det skulle de nok ikke have gjort. Nu kunne de høre skrigene fra den ramte Eagle
lige foran dem. De kom fra driveren, H.P. Jensen. Lægerne fra helikopteren var ved at få ham ud af den

sprængte Eagle. Jesper stod som forstenet. Det, som engang var et ben på H.P. Jensen, var nu ikke andet end
en stump blodigt kød. Jesper kunne bare ikke klare det. Han kastede op i stride strømme. Om forfatteren Erik
Frandsen er født i Aarhus i 1954, men har de sidste 29 år boet i Høver. Han har arbejdet 35 år i den finansielle

sektor, primært inden for investeringsrådgivning. I 2011 forlod han arbejdsmarkedet for blandt andet at
udleve forfatterdrømmen. Han har tidligere udgivet krimierne Fritstillet, Pas på børnene, Dødens motiv og

senest Den indre kamp.
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penge, jalousi. Vi taler om hele pakken. Rigtig god fornøjelse.
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