
Vilje og afmagt
Hent bøger PDF

Klaus Enghvidt Olsen

Vilje og afmagt Klaus Enghvidt Olsen Hent PDF En pensioneret ambassadør bliver myrdet i sin entré i sin
smukke lejlighed på Frederiksberg Allé med sin husholderske som vidne. Den mistænkte er en ung mand,
som gentagne gange har opsøgt den gamle. Men ingen ved, hvem han er, og hvorfor han ville slå den gamle
mand ihjel. Politikommissær Jens Ibsen er tilbage fra sygeorlov og får den mærkelige sag, som er fyldt med
gamle mennesker med underlige vaner. Ambassadøren levede tilsyneladende et stille og tilbagetrukket liv,
men under den rolige overflade lurede der stærke viljer og persondramaer, som Jens må dykke ned i for at

finde løsningen.

Handlingen er inspireret af en virkelig uopklaret dansk mordgåde, som fandt sted i 1970.

”Vilje og afmagt” er den tredje roman i serien med Jens Ibsen og tager fat, hvor ”Myrdede sjæle” slap. Bøger
kan læses uafhængigt af hinanden.

Anmelderne skriver om Klaus Enghvidt Olsens romaner:
***** ”glinsende af sprogligt vid, fulde af følelsesmæssigt kendskab til både kvinder og mænd” - Fyens

Stiftstidende
**** ”Fortællingen holder hele vejen igennem og som læser er jeg godt underholdt” - Krimisiden

***** ”godt skruet sammen og svær at slippe" - Bogfidusen
***** ”Forfatteren skriver godt og formåede flere gange at give mig en kold rislen ned ad ryggen” - Sidses

Bogreol

 

En pensioneret ambassadør bliver myrdet i sin entré i sin smukke
lejlighed på Frederiksberg Allé med sin husholderske som vidne.

Den mistænkte er en ung mand, som gentagne gange har opsøgt den
gamle. Men ingen ved, hvem han er, og hvorfor han ville slå den
gamle mand ihjel. Politikommissær Jens Ibsen er tilbage fra
sygeorlov og får den mærkelige sag, som er fyldt med gamle

mennesker med underlige vaner. Ambassadøren levede
tilsyneladende et stille og tilbagetrukket liv, men under den rolige
overflade lurede der stærke viljer og persondramaer, som Jens må

dykke ned i for at finde løsningen.

Handlingen er inspireret af en virkelig uopklaret dansk mordgåde,
som fandt sted i 1970.

”Vilje og afmagt” er den tredje roman i serien med Jens Ibsen og
tager fat, hvor ”Myrdede sjæle” slap. Bøger kan læses uafhængigt af

hinanden.
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***** ”glinsende af sprogligt vid, fulde af følelsesmæssigt kendskab

til både kvinder og mænd” - Fyens Stiftstidende
**** ”Fortællingen holder hele vejen igennem og som læser er jeg

godt underholdt” - Krimisiden



***** ”godt skruet sammen og svær at slippe" - Bogfidusen
***** ”Forfatteren skriver godt og formåede flere gange at give mig

en kold rislen ned ad ryggen” - Sidses Bogreol
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