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Forbrydelsen i Jelling David Sparrevohn M\u00f8rck Hent PDF Der er gået et år siden begivenhederne i Det
uvelkomne bevis, og sygeplejersken Annette bliver uforvarende trukket ind i endnu et drama med tråde

tilbage til to mennesker fra sin fortid. Den ene skylder hun sit liv, den anden er en jaget mand, mistænkt for
mord. Med splittet loyalitet påtager hun sig at hjælpe dem begge ved at assistere opklaringsarbejdet i sagen
om Yusef Labib, en formodet terrorist, der er blevet fundet død og skamferet midt i vikingefæstningen

Trelleborg. Den mistænkte gerningsmand er besat af vikingetiden, men hvilken rolle spiller fundstedet og den
mystiske runetekst? Snart er det umuligt for Annette at skelne mellem ven og fjende, og hun må overveje,
hvorvidt Labibs død er problemet eller løsningen. Og i givet fald for hvem. Forbrydelsen i Jelling er som

forgængeren ikke kun en krimi i traditionel forstand, men også et samtidsbillede af ensomhed og desperation.
Hvor langt er vi parate til at gå for at leve … eller dø? Uddrag af bogen ”Lad os sige, at du accepterer, at
sådan nogen som jeg, til en vis grad, er nødt til at manipulere med sandheden. At jeg indimellem må sige

noget, der måske kun er korrekt fra én synsvinkel, eller måske kun sandt, hvis ikke jeg vidste bedre. Enten for
at kunne operere i det skjulte eller for at opnå afgørende resultater. Og da det teoretisk kunne ske, at du stødte
på oplysninger, der modsagde noget, jeg hermed har fortalt, ville du, fordi vi har haft denne samtale, være i
stand til at forstå og derfor træffe de rette valg.” ”Så jeg skal acceptere, at du måske netop nu sidder og lyver
for mig?” ”Indtil videre har jeg ikke haft grund til det, men i princippet ja.” Om forfatteren David Sparrevohn
Mørck, født 1966 i København, nu bosat i Ferritslev lidt uden for Odense. Han har været litterær konsulent på

en række ungdomsbøger fra diverse forlag, men foretrækker som læser det intelligente litterære twist.
Forbrydelsen i Jelling er en selvstændig fortsættelse af debuten Det uvelkomne bevis.
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vikingefæstningen Trelleborg. Den mistænkte gerningsmand er besat



af vikingetiden, men hvilken rolle spiller fundstedet og den mystiske
runetekst? Snart er det umuligt for Annette at skelne mellem ven og
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accepterer, at sådan nogen som jeg, til en vis grad, er nødt til at
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ville du, fordi vi har haft denne samtale, være i stand til at forstå og
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født 1966 i København, nu bosat i Ferritslev lidt uden for Odense.
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diverse forlag, men foretrækker som læser det intelligente litterære
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