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Kaos Poul Erik Larsson Hent PDF Birgitte Munk Sørensen var et kendt og frygtet navn i medicinalindustrien,
og nu er hun død. Myrdet. En landskendt golfspiller mistænkes, men går fri under kontroversielle

omstændigheder. En ældre mand forsvinder sporløst under opklaringsarbejdet. Og i en container findes de
jordiske rester af et brutalt likvideret torturoffer.

Marcus Falck, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, har hænderne fulde, og det hjælper bestemt
ikke på det hele, at forholdet til kæresten og kollegaen, retsmediciner Lonnie Peitersen, er begyndt at knage.
Bedre bliver det ikke, da colombianske narkogangstere gør deres entre. Den hensynsløse Scarface har et

personligt opgør i Nordsjælland. Han har ikke den store respekt for det danske politis evne til at standse ham,
og det værste er, at han måske har ret.

Uddrag af bogen
På sengen ligger Birgitte Munk Sørensen. Hun er nøgen og har et par sorte strømpebukser viklet stramt om

halsen. Øjnene er åbne, det ser ud, som om hun stirrer på ham. Birgitte Munk Sørensen er død og har
formentlig været det længe. Alligevel lægger han hånden varsomt mod hendes hvide kind og trækker den til
sig, da han mærker kulden fra hendes hud. Han retter sig op og ser sig omkring i rummet, hvor der hersker et
syndigt rod. Samtlige skuffer er trukket ud af en kommode, og indholdet ligger spredt hulter til bulter på

gulvet. En eller anden må have ledt efter noget vigtigt. Et billede er revet ned fra sin plads på væggen, og da
han skubber dynen til side, opdager han, at madrassen flere steder er skåret op, formentlig med en kniv.

Om forfatteren
Poul Erik Larsson er født på Nørrebro i København og opvokset i Bagsværd. Interesserne spænder vidt og
indbefatter blandt meget andet motionscykling, fluefiskeri og lange traveture i naturen, hvor han finder

inspiration til handlingen i sine romaner.

 

Birgitte Munk Sørensen var et kendt og frygtet navn i
medicinalindustrien, og nu er hun død. Myrdet. En landskendt

golfspiller mistænkes, men går fri under kontroversielle
omstændigheder. En ældre mand forsvinder sporløst under

opklaringsarbejdet. Og i en container findes de jordiske rester af et
brutalt likvideret torturoffer.

Marcus Falck, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, har
hænderne fulde, og det hjælper bestemt ikke på det hele, at forholdet
til kæresten og kollegaen, retsmediciner Lonnie Peitersen, er begyndt
at knage. Bedre bliver det ikke, da colombianske narkogangstere gør

deres entre. Den hensynsløse Scarface har et personligt opgør i
Nordsjælland. Han har ikke den store respekt for det danske politis
evne til at standse ham, og det værste er, at han måske har ret.

Uddrag af bogen
På sengen ligger Birgitte Munk Sørensen. Hun er nøgen og har et par
sorte strømpebukser viklet stramt om halsen. Øjnene er åbne, det ser
ud, som om hun stirrer på ham. Birgitte Munk Sørensen er død og
har formentlig været det længe. Alligevel lægger han hånden
varsomt mod hendes hvide kind og trækker den til sig, da han



mærker kulden fra hendes hud. Han retter sig op og ser sig omkring i
rummet, hvor der hersker et syndigt rod. Samtlige skuffer er trukket
ud af en kommode, og indholdet ligger spredt hulter til bulter på

gulvet. En eller anden må have ledt efter noget vigtigt. Et billede er
revet ned fra sin plads på væggen, og da han skubber dynen til side,
opdager han, at madrassen flere steder er skåret op, formentlig med

en kniv.

Om forfatteren
Poul Erik Larsson er født på Nørrebro i København og opvokset i
Bagsværd. Interesserne spænder vidt og indbefatter blandt meget
andet motionscykling, fluefiskeri og lange traveture i naturen, hvor

han finder inspiration til handlingen i sine romaner.
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