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Dødens spiral Bente Nimb Hent PDF Den kontroversielle kriminalkommissær Martin Bjergmark får nok at se
til, da to dødsfald lander på hans bord. En hjemløs er fundet myrdet i Ørstedsparken i København, og allerede
dagen efter findes en ung kvinde druknet på Christiania. Har hun begået selvmord? Er hun blevet myrdet? Og

er der en sammenhæng mellem de to sager?

Afhøringerne begynder, men lynhurtigt går opklaringen i hårknude. Alle døre lukkes i hovedet på Bjergmark,
så sporene tørrer hurtigt ud. Først da der sker endnu et mord, og en kidnapningssag dukker op, øjner han en
mulig forbindelse til en professionel, østeuropæisk gangsterorganisation. PET og Europol blander sig i
efterforskningen, og hurtigt går der politik i sagen. Bjergmark lader sig dog ikke distrahere og leder

efterforskningen efter sit eget hoved. Men da sagen begynder at rulle, kommer de mistænkte under hårdt pres,
og snart befinder Bjergmark sig midt i et dødsensfarligt spil.

Uddrag af bogen:
Det første Bjergmark så, var fødderne, som dinglede frit et stykke over gulvet.

De nøgne fødder bevægede sig frem og tilbage i en svingende bevægelse forårsaget af den træk, der opstod,
da han åbnede døren. Manden havde bukser på, men ingenting på overkroppen. Hovedet hang i en mærkelig
vinkel. Ansigtet var opsvulmet og misfarvet, og hans tunge stak lidt ud mellem læberne, som om den var for

stor til munden.

Da Bjergmark så sig rundt i stuen, var der noget, der tydeligt adskilte denne scene fra de tilfælde af selvmord,
han tidligere havde set.

Manden kunne på ingen måde have klatret op og lagt sit hoved i løkken fra loftet. Stolen, han i så fald skulle
have brugt, stod opretstående omkring tre meter fra gerningsstedet. Gerningsmændene, for der havde uden
tvivl været mere end én, var kommet ind i stuen og formentlig gået lige hen til sofaen, hvor offeret havde
ligget med et tæppe over sig. Stille og roligt kunne de slæbe ham over gulvet, løfte ham op til løkken, der

hurtigt trak sig sammen om hans hals.

Om forfatteren:
Bente Nimb (f. 1940) skriver krimier fra det København, hvor hun selv bor og arbejder. Hun har arbejdet 35
år i ejendoms- og finansieringsbranchen. Hun debuterede som forfatter med bogen Rejsen mod Bente i 2001.

 

Den kontroversielle kriminalkommissær Martin Bjergmark får nok at
se til, da to dødsfald lander på hans bord. En hjemløs er fundet

myrdet i Ørstedsparken i København, og allerede dagen efter findes
en ung kvinde druknet på Christiania. Har hun begået selvmord? Er
hun blevet myrdet? Og er der en sammenhæng mellem de to sager?

Afhøringerne begynder, men lynhurtigt går opklaringen i hårknude.
Alle døre lukkes i hovedet på Bjergmark, så sporene tørrer hurtigt
ud. Først da der sker endnu et mord, og en kidnapningssag dukker
op, øjner han en mulig forbindelse til en professionel, østeuropæisk
gangsterorganisation. PET og Europol blander sig i efterforskningen,

og hurtigt går der politik i sagen. Bjergmark lader sig dog ikke
distrahere og leder efterforskningen efter sit eget hoved. Men da

sagen begynder at rulle, kommer de mistænkte under hårdt pres, og
snart befinder Bjergmark sig midt i et dødsensfarligt spil.



Uddrag af bogen:
Det første Bjergmark så, var fødderne, som dinglede frit et stykke

over gulvet.

De nøgne fødder bevægede sig frem og tilbage i en svingende
bevægelse forårsaget af den træk, der opstod, da han åbnede døren.
Manden havde bukser på, men ingenting på overkroppen. Hovedet
hang i en mærkelig vinkel. Ansigtet var opsvulmet og misfarvet, og
hans tunge stak lidt ud mellem læberne, som om den var for stor til

munden.

Da Bjergmark så sig rundt i stuen, var der noget, der tydeligt adskilte
denne scene fra de tilfælde af selvmord, han tidligere havde set.

Manden kunne på ingen måde have klatret op og lagt sit hoved i
løkken fra loftet. Stolen, han i så fald skulle have brugt, stod

opretstående omkring tre meter fra gerningsstedet.
Gerningsmændene, for der havde uden tvivl været mere end én, var
kommet ind i stuen og formentlig gået lige hen til sofaen, hvor

offeret havde ligget med et tæppe over sig. Stille og roligt kunne de
slæbe ham over gulvet, løfte ham op til løkken, der hurtigt trak sig

sammen om hans hals.

Om forfatteren:
Bente Nimb (f. 1940) skriver krimier fra det København, hvor hun

selv bor og arbejder. Hun har arbejdet 35 år i ejendoms- og
finansieringsbranchen. Hun debuterede som forfatter med bogen

Rejsen mod Bente i 2001.
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