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Vanviddets pris Torben Svendsen Hent PDF Alf Marcussen udstationeres hos Interpol i Lyon. Ikke lige
drømmestedet for den modne efterforsker med en kraftig aversion mod alt fransk. Han får dog hurtigt andet at

tænke på, da en nynazist igangsætter en række attentater mod politiske ledere flere steder i Europa.
Alf Marcussen og hans franske kollega Marcel Laurent efterforsker attentaterne, og det står hurtigt klart, at de
alle har et politisk motiv. Bagmanden, Martin Wenger, gør intet for at skjule sin identitet, men alligevel har
han gang på gang held med at løbe om hjørner med politi og myndigheder. Det er op til Marcussen og

Laurent at stoppe ham, inden han slår til igen.
Vanviddets pris beskriver, hvordan et menneske kan blive drevet til ekstremisme og vold, men den handler

samtidig om hverdagens fordomme og venskaber.

Uddrag af bogen

Marcel Laurent var prototypen på en franskmand, som Marcussen kendte dem fra 60’ernes franske film. Han
var en lille, ubarberet, mørkhudet mand. Med en filterløs cigaret, formentlig en Gauloisess eller Gitanes,
dinglende fra mundvigen og med åbentstående hvid skjorte stod han afslappet op ad et lille hegn inde i en
gårdhave, hvortil rygerne var blevet forvist. Han havde et markant ar på højre side af halsen og relativt store

ører, som blev yderligere fremhævet af, at han var klippet meget kort i siderne. Dertil kom en diskret
guldsolbrille, der dækkede det halve af ansigtet. Alt i alt prototypen på en lavstammet franskmand,

konstaterede Marcussen for sig selv.
Vagten fulgte Marcussen til dette rygermekka og efterlod ham med en kort besked på fransk til Laurent.
– Velkommen til Frankrig, hilste denne ham venligt med et fransk-engelsk, som var en parodi værdig, idet

han fik øje på Alf Marcussen. Han tog cigaretten ud af munden, kastede den til jorden og tværede den ud med
undersiden af sin sko. Så smilte han bredt, så smilerynkerne omkring øjnene næsten stod som lodrette linjer i

huden.
– Velkommen, gentog han og gav Marcussen hånden. De må være Alf Marcyzzen, ikke?

Typisk, tænkte Marcussen. Forbandede sprogtabere.

Om forfatteren

TORBEN SVENDSEN er født i 1967 og debuterede som forfatter i 2007 med rejsedagbogen Backpacking for
begyndere. I 2012 udgav han sin første skønlitterære bog, spændingsromanen Besøgelsestid.

 

Alf Marcussen udstationeres hos Interpol i Lyon. Ikke lige
drømmestedet for den modne efterforsker med en kraftig aversion
mod alt fransk. Han får dog hurtigt andet at tænke på, da en nynazist
igangsætter en række attentater mod politiske ledere flere steder i

Europa.
Alf Marcussen og hans franske kollega Marcel Laurent efterforsker
attentaterne, og det står hurtigt klart, at de alle har et politisk motiv.
Bagmanden, Martin Wenger, gør intet for at skjule sin identitet, men
alligevel har han gang på gang held med at løbe om hjørner med

politi og myndigheder. Det er op til Marcussen og Laurent at stoppe
ham, inden han slår til igen.

Vanviddets pris beskriver, hvordan et menneske kan blive drevet til
ekstremisme og vold, men den handler samtidig om hverdagens

fordomme og venskaber.

Uddrag af bogen



Marcel Laurent var prototypen på en franskmand, som Marcussen
kendte dem fra 60’ernes franske film. Han var en lille, ubarberet,
mørkhudet mand. Med en filterløs cigaret, formentlig en Gauloisess
eller Gitanes, dinglende fra mundvigen og med åbentstående hvid
skjorte stod han afslappet op ad et lille hegn inde i en gårdhave,

hvortil rygerne var blevet forvist. Han havde et markant ar på højre
side af halsen og relativt store ører, som blev yderligere fremhævet
af, at han var klippet meget kort i siderne. Dertil kom en diskret

guldsolbrille, der dækkede det halve af ansigtet. Alt i alt prototypen
på en lavstammet franskmand, konstaterede Marcussen for sig selv.
Vagten fulgte Marcussen til dette rygermekka og efterlod ham med

en kort besked på fransk til Laurent.
– Velkommen til Frankrig, hilste denne ham venligt med et fransk-

engelsk, som var en parodi værdig, idet han fik øje på Alf
Marcussen. Han tog cigaretten ud af munden, kastede den til jorden
og tværede den ud med undersiden af sin sko. Så smilte han bredt, så

smilerynkerne omkring øjnene næsten stod som lodrette linjer i
huden.

– Velkommen, gentog han og gav Marcussen hånden. De må være
Alf Marcyzzen, ikke?

Typisk, tænkte Marcussen. Forbandede sprogtabere.

Om forfatteren

TORBEN SVENDSEN er født i 1967 og debuterede som forfatter i
2007 med rejsedagbogen Backpacking for begyndere. I 2012 udgav
han sin første skønlitterære bog, spændingsromanen Besøgelsestid.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Vanviddets pris&s=dkbooks

