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Det uvelkomne bevis David Sparrevohn Mørck Hent PDF Nogle gange kan litteratur være en dødsensfarlig
affære. I Det uvelkomne bevis kommer H.C. Andersen til at spille en skæbnesvanger rolle, da et forsvundet
manuskript bliver midtpunkt i en kompliceret mordgåde. Fortid og nutid kolliderer i denne Dan Brown-
inspirerede krimi, og det med konsekvenser til følge, der ikke er mindre eventyrlige end hvad den gamle

digter kunne præstere.

Annette er sygeplejerske, nærmer sig de fyrre år og har en konform tilværelse der er ved at tage livet af hende.
Hun forsøger at bryde ud, men en ellers glemt episode fra fortiden truer hendes gryende optimisme.

Hun nægter at give efter for pression, men finder ud af, at valget ikke er hendes. To mennesker er døde, og
hun kan blive den næste, hvis ikke hun reagerer.

Skønt begivenhederne indimellem synes skæbnebestemte, føler hun sig afmægtig i sagen om digteren H.C.
Andersens gamle hemmelighed, der pludselig er blevet så aktuel, at den er værd at slå ihjel for.

Forfulgt af mindst én mand der er i stand til at dræbe, drives hun frem i søgen efter svar.

Det uvelkomne bevis er ikke bare en krimi om en historisk konspiration, mord og eutanasi, men en fortælling
om almindelige mennesker og den sociale desperation, der ulmer under overfladen.

Uddrag af bogen:

Hun er fuldstændig klar over, at hun er bundet på hænder og fødder, og at trådene, der holder hende oppe som
en marionetdukke, er hendes egne. I årevis har hun med dyster selvdisciplin opført et teaterstykke med sig
selv i hovedrollen som moderen og hustruen i det perfekte familieliv. Den eneste del af dette skuespil, hun er

stolt af, er sine børn og det, hun på de gode dage har formået at være for dem.
Og så dette belastede frirum. Jobbet. Selv når det har bestået af den desperate mor der skrigende har født et
dødt barn på trappen, eller når smerterne i kroppen og sjælen har slidt hende ned til en stump af en kvinde, i
langt større nød end nogen patient, så har det været et tilflugtssted de dage, hvor rollen som kærlig mor kun

har været en umulig drøm.

Om forfatteren:
David Sparrevohn Mørck, født 1966 i København, nu bosat i Silkeborg. Han har været litterær konsulent på
en række ungdomsbøger fra diverse forlag, men som læser fortrækker han den tankevækkende krimi for

voksne. Det uvelkomne bevis er hans debut i genren.

Læs mere og kom i direkte kontakt på: tekstbehandleren.dk
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