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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring
men er også et forbløffende billede af Danmark i
forandring. Fra ungdomsoprør og TVs Peberkværnen,
Søndagsavisen Hovedbladet
og erobringen af Christiania
over Bornholmsk befrielseskamp, chefredaktørpost
på Ekstra Bladet og Squash
reklamer til seniorliv som en
af vore førende skarpe penne, forfattere og samfundsrevsere!

Køb den på
www.cdklassisk.dk
eller bestil på
info@cdklassisk.dk

EFTER NØRREPORT-ATTENTAT:
DANMARKS-DRAMA ÅR 2020
TEKST JANNIK LUNN

Trojanske heste er andet
bind i Bertelsen og Schwerdfegers trilogi, der begyndte sidste år med Fjernstyring. Året er denne gang 2020, hvor
mange ting har ændret sig. Efter terrorattentatet mod Nørreport Station har en
rapport bekræftet, at attentatet var udført af en dansk celle i terrornetværket
Salafistisk Armé. I Folketinget har man
vedtaget Terrorpakke III, der har resulteret i øget overvågning og kontrol samt
begrænsede frihedsrettigheder. Desuden
har det private vagtværd BlackStar overtaget en del af politiets opgaver.
ANMELDELSE

Justitsministeren myrdet?

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

Tlf.: 53 56 02 42
Web: kbhavis.dk
Epost: kbh@kbhavis.dk

Politikommissær Leo Brix, der blev udråbt som skandalekommissæren efter
den forrige rapport, og som har været
overflyttet til Narkopolitiet, skulle egentlig have været på pension, men da der
bliver sået tvivl om, at justitsminister
Lone Brincks død var naturlig, beder
den nye politidirektør Rasmus Løvfelt
Leo Brix om i al diskretion at undersøge,
om justitsministeren blev myrdet. Sammen med sin stab af politiassistenter, Sofia Kvist og Erik Funk gransker han en
række mordsager, som muligvis har en
forbindelse med hinanden.
PET-chef Michael Kampmann har
både samarbejdet med topchefen i et
internationalt netværk, Bill Felton og
med Dr. Gerhart Fibinger, der er bestyrelsesformand for den internationale
storbank IGF og samtidig agent i EU's
efterretningstjeneste CSA. Statsadvokat
Frank Reinholt bliver udsat for et attentat udført via en drone, og mens han
ligger i koma, overtager Leo Brix midlertidigt Reinholts Jaguar. Men hvem har

interesse i at forsøge at myrde statsadvokaten?
Droner, der dræber

Man mærker i høj grad, at handlingen
foregår om nogle få år, for det er meget
almindeligt med droner, specielt når der
skal slås mennesker ihjel. Og selv om vi er
i 2020 er metroen endnu ikke helt færdig
bl.a. på grund af bombningen af Nørreport Station året inden.
Blandt romanens skurke optræder
fx skibsreder Karl Starck-Hallandsen og
hans søn William Starck-Hallandsen,
der er direktør for Phønix-klinikken,
der samtidig deler adresse med Club T
og Club O, der begge er avancerede sexklubber.
På et tidspunkt finder man i Københavns Havn en container tilhørende
Starck-Hallandsens rederi - fyldt med
døde kvindelige flygtninge og deres
børn. I øvrigt finder jeg det pudsigt, at
skurkene her på samme måde som i de
fleste Olsen-bande film hedder Hallandsen.

Landet er regeret af noget Borgerligt
Forum med støtte fra Liberal Union, og
ét af de nye folketingsmedlemmer, Ulrik
Sommer, er den tidligere bankdirektør
for Danske Central Bank, der blev udsat for terror i første bind af trilogien.
En meget vittig scene foregår hos Ulrik
Sommer i hans residens Frederikslund
lidt nord for Charlottenlund med udsigt
over Øresund. En middag, hvor mændene trækker sig tilbage til herreværelset for at ordne verdenssituationen,
mens kvinderne bliver i stuen, og hvor
finansministeren siger til Ulrik Sommer
om Tanya: ” Her har vi vist en sød lille
rebel.”
Som det var tilfældet med forfatterparrets første krimi, er der også her tale
om en spændende og velskrevet historie
med et godt plot – en rigtig konspirationskrimi, hvor livet i Danmark er beskrevet i år 2020, og som desværre ikke
virker så usandsynligt.
Jeg glæder mig allerede til tredje bind
i trilogien, der skal hedde
Kritisk Masse.
jl@kbhavis.dk

Borgerligt Forum og Liberal Union

Leo Brix’ ekskone Tanya arbejder som
journalist på 24 NET bl.a. med tv-programmer om kendte og deres dyr, og samtidig har stationens chef krævet, at der
ikke må udtrykkes kontroversielle holdninger til noget som helst, så da Tanya
røber sin viden om bl.a. mordet på justitsministeren, får det fatale følger for hende.
Samme Tanya, der er ganske progressiv,
danner nu par med Andreas Salomonsen, der har skiftet parti, og som nu er
MF for Borgerligt Forum til Tanyas store
fortrydelse.

Iben Bertelsen og Jan Schwerdfeger
Trojanske heste
506 sider. Egolibris
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ARKITEKTPARRET,
DER BLEV OVERHALET AF TIDEN

TEKST JACOB LUDVIGSEN FOTO STRANDBERG PUBLISHING

ANMELDELSE Er arkitektur interessant?
Naturligvis, vi færdes i og omkring bygningsværker, der påvirker vores fornemmelse af byen og vores måde at arbejde
på. Ægteparret Eva Koppel (1926-2006)
og Nils Koppel (1914-2009) tilhørte en
generation, der begyndte med at tegne
moderne enfamiliehuse og svang sig op
til at påtage sig nogle af de største samfundsopgaver, inspireret af den store
finske arkitekt Alvar Aalto.
Mens Arne Jacobsen og Jørn Utzon
opnåede stjernestatus, måtte Eva og
Nils Koppel nøjes med at stå i skyggen og finde sig i angreb, skønt deres
byggerier var gennemtænkt i detaljen
med det formål at danne æstetiske og
funktionelle rammer omkring forskning og undervisning.

Begyndte i Sølvgade

Bankdirektørdatteren og chefredaktørsønnen fandt i deres tidlige år sammen
om at drive en tegnestue, den første lå

i et porthus Sølvgade 32. Efterhånden
voksede virksomheden med mulighed
for at løse de helt store projekter. Skønt
Koppel og Koppel var skeptiske over for
industrialisering af byggeriet, måtte de
underkaste sig de nye spilleregler, der
resulterede i brutale kolosser uden sjæl
og med dårligt indeklima. Mest berygtet er KUA, Københavns Universitet på
Amager.
Panuminstituttet over for Rigshospitalet er ikke imødekommende,
selv om indretningen vist er ganske
fornuftig; Koppel gik i dybden med at
opfylde krav til laboratorier og auditorier, og den rigt illustrerede biograf
bringer billeder, som virker overbevisende.
Et lettere og næsten svævende
byggeri er Langelinjepavillonen, som
dog heller ikke indbragte ros. Tilbygningen til Det kgl. Teater på Kongens
Nytorv er føjet ind i husrækken på en
acceptabel måde. Parret var optaget

af, at man ikke bare må rive gamle
huse ned og erstatte dem med beton
og glas. En ombygning af Statens Museum for Kunst blev stort set udraderet efter kun 40 år, da en anden
arkitekt blev sat på sagen, og således
forsvinder nogle af de koppelske bygninger.

rer Eva og Nils Koppel. Nye arkitekter kan begynde her og indprente
sig, hvad man skal og ikke skal gøre,
men også et lidt bredere publikum
vil blive grebet af at se den samlede
fremstilling af flere hundrede stykker af et livsværk.
jalu@kbhavis.dk

Sat i skyggen

I deres sidste år måtte de tåle en del kritik fra fagfæller, og arkitekternes blad
undgik at bringe nekrologer, skønt Eva
og Nils Koppel havde spillet en betydelig rolle, også i sammenhæng med Nils
Koppels position som kongelig bygningsinspektør.
Efter sigende har det taget fem år
at sammensætte denne biografi og
værkfortegnelse, der med store fotografier af facader og detaljer plus en
mængde tegninger danner et kulturhistorisk indtryk af byggeri i anden
halvdel af 1900-tallet og rehabilite-

Johannes Hedal Hansen og Jennifer Dahm Petersen
Eva og Nils Koppel
Strandberg Publishing, 432 sider, 500 kr.
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HVAD BLEV DER AF LENNARTS
UKRAINSKE LEJER, NATASJA?

TEKST JANNIK LUNN

Hovedpersonen og jegfortælleren i Eddie Thomas Petersens
Værelse til leje er den midaldrende
bankmand Lennart Bygholm Nielsen, der er enlig, og som har udlejet
et værelse til en ung kvinde, Natasja
fra Ukraine. Lennart er ornitolog, og
da han kommer hjem fra en fugletur til Sverige med to ornitologvenner, er hans logerende Nat sporløst
forsvundet.
En veninde, Anna Vasilkova, der
stammer fra Kasakhstan og arbejder
på Stedet, som er en slags luderbar,
har forgæves forsøgt at få fat i Nat, og
nu bliver politiet blandet ind i sagen.
Kriminalassistent Plov, som Lennart
synes ligner en frø, afhører den fugleinteresserede bankmand, og politiets
ANMELDELSE

afhøringer bliver til stadighed mere
intense. Så Lennart føler sig provokeret af Frøen, og det hele ender med, at
han bliver anholdt – sigtet for at have
myrdet Nat, til trods for at der ikke er
noget lig. Men samtidig skjuler Lennart noget fra fugleturen til Sverige,
hvor en ung kvinde blev fundet myrdet i nærheden af det sted, hvor de tre
fuglevenner havde opholdt sig.
Black out

I hele resten af romanen følger man
Lennart, som efter et besøg på Stedet
havde et blackout, og forfatterens beskrivelse af den jagede bankmand er
blændende udført, og man føler det
ubehag, som Lennart må leve med.
Samtidig gør Eddie Thomas Petersen

ikke sin hovedperson til noget særligt
sympatisk individ. Lennart er både
fremmedfjendsk, og han undlader fx
ikke at fortælle en kvabset mor, som
på en bar ammer sit barn, at hun synes, det er et usædvanligt grimt barn.
Og det samtidig med at Lennart
godt er klar over, at han ikke selv er
noget sexobjekt – kikset og overvægtig. Som læser sidder man i spænding indtil de sidste sider i uvished
om, hvad der i virkeligheden skete.
Eddie Thomas Petersen, der foruden
at være forfatter også er instruktør
og manuskriptforfatter, lever fint op
til den debutantpris, han fik i BogForum i 2001.
jl@kbhavis.dk

Eddie Thomas Petersen
Værelse til leje
292 sider. People’sPress
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RUMÆNSKE
GANGSTERE
STJÆLER ORGANER

FRA BØRN
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Den internatio-

HVEM MYRDEDE HVEM?

BRUTALT, BLODIGT

OG BLÆNDENDE

TEKST JANNIK LUNN

Den prisbelønnede norske forfatter har med Blod i dans gjort det igen –
skrevet en forrygende krimi med spænding
fra første til sidste side. Blod i dans er en direkte fortsættelse til Sveens forrige, Helvede
åbent, og det er Sveens anarkistiske kriminalkommissær Tommy Bergmann og hans
kollega Susanne Bech, der bliver kastet ud i
endnu en vanskelig sag, da det viser sig, at
psykopaten Anders Rask ikke havde begået
drabene på seks unge piger, noget han ellers
havde tilstået. Derimod pegede alt på, at det
var parret Elisabeth Thorstensen og Jon-Olov
Farberg, der stod bag mordene. Elisabeth påstod efterfølgende, at hun myrdede Jon-Olov
Farberg, der ikke længere ville fortsætte det
blodige samarbejde, og i et opgør imellem Elisabeth og Susanne skød og dræbte Susanne
Elisabeth.
ANMELDELSE

Det vil ikke være retfærdigt at referere den
videre handling, men det hele ender i et blodigt orgie, hvor man som læser næsten ikke
kan bære at læse videre. Det hele er meget
brutalt og voldeligt, men det er ikke vold for
voldens skyld. For en gangs skyld vil jeg nok
råde til, at man læser Helvede åbent, før man
går i gang med Blod i dans, men selvfølgelig
kan man da nøjes med sidstnævnte og alligevel få stort udbytte af en førsteklasses krimi.
jl@kbhavis.dk

Sporene fører til Vilnius

Nu opstår der imidlertid tvivl om, at det virkelig var Jon-Olov Farberg der døde, for samtidig er den trettenårige Amanda forsvundet,
og på et hotelværelse i Oslos luderkvarter finder Susanne et kassettebånd med Amandas
stemme. Nogle spor peger mod Litauen, og
Tommy, der ellers har ladet sig sygemelde,
tager til Vilnius, hvor han kommer ud for en
række dramatiske ting.

Gard Sveen
Blod i dans
Oversat af Ib Høy Hansen
82 sider. Klim

nale flygtningekrise spiller
en stor rolle i Cilla & Rolf
Börjlinds nye krimi Sov du
lille.
Superskurkene har nemlig
fundet en virkelig givtig
forretning, når de samler
uledsagede flygtningebørn
op på Centralstationen i
Stockholm for derefter at
sende dem ud i landet til
et sted, hvor en kirurg opererer dem, inden han fjerner organer, der skal sælges videre. For det første er
der ingen, der vil savne de
børn, som forsvinder, og for
det andet er organer i meget
høj kurs.
Den tidligere kriminalkommissær Tom Stilton,
som mange læsere vil kende
fra Börjlind-parrets debutroman Springflod, er efter
nogle år som hjemløs blevet hentet tilbage til politiet, hvor han sammen med
den unge drabsefterforsker
Olivia Rönning er i gang
med at opklare mordet på
en udenlandsk dreng, som
blev fundet i en skov med
halsen skåret over.

Hjemme i Sverige finder
man endnu to børnelig, og
det bliver mere og mere
sandsynligt, at de børn, som
har fået fjernet organer senere bliver slået ihjel. Den
hjemløse Muriel, der er den
sidste, som har været i kontakt med Folomi, kommer
til at spille en stor rolle på
samme måde, som de gamle
kendinge fra Springflod gør,
både Benseman og Toms
gamle politiinformant kaldet Minken, ham der selvbevidst påstod, at det var
ham, der opklarede Palmemordet. Det bliver også efterhånden klart, at det vil
være af vital betydning at
finde frem til den kirurg,
som udfører organtyverierne.
Cilla og Rolf Börjlind,
der tidligere mest var kendt
som manuskriptforfattere
til tv-serier som Beck, Wallander og Arne Dahls filmatiserede historier om
A-gruppen, har med deres
fjerde opus om Olivia Rönning og Tom Stilton leveret deres efter min mening
bedste krimi til dato.

Kamp i kloakkerne

Det bliver hurtigt klart, at
sagen har noget at gøre med
den rumænske underverden, og Olivia og Tom begiver sig på en meget dramatisk rejse til Bukarest,
hvor de kommer til at samarbejde med kriminalkommissær Sorin Bratianu. Gennem ham får de oplysninger
om en bande af gangstere,
som bærer navnet ”Dolken
er hellig”, og hvis chef, Mihai Stelea, har kontor på et
eksklusive hotel, som han
ejer. De svenske opdagere
har billeder med, dels af
den myrdede dreng, dels af
flygtningepigen Folomi, der
er forsvundet i Stockholm.
For at få oplysninger om de
to flygtningebørn må Olivia og Tom på en farefuld
færd ned i Bukarests kloakker, hvor meget af byens
udskud bor.

Cilla & Rolf Börjlind
Sov du lille
Oversat af Kamilla Jørgensen.
435 sider. Rosinante
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VERDENS CENTRUM

ER LIGE PRÆCIS DER, HVOR DU ER
”HER ER DK” ER EN UTRADITIONEL UNDERSØGELSE AF DANMARK, SOM LANDET LIGGER NU.
REDAKTØR ISELIN HERMANN FRA BRØNDUMS FORLAG I NANSENSGADE FORTÆLLER OM PROJEKTET.
TEKST MAJBRIT HJELMSBO FOTO TORBEN DRAGSBY

INTERVIEW Vi sidder i Brøndums Forlags hyggelige
kælderlokale i Nansensgade og taler om det nye geografiske opslagsværk ”HER ER DK”. Redaktør Iselin Hermann peger over på Danmarkskortet, som
hænger på væggen. Henover landkortet er slået et
rødt kryds, et kors, der ligesom et Dannebrogsflag
inddeler Danmark i fire felter, som er tæt besat
med knappenåle for hvert et sted, som er medtaget i bogen.
”Ideen til bogen startede for to og et halvt år
siden med, at min medredaktør Anne Meisner og
jeg simpelthen var så trætte af hele debatten om
udkantsdanmark. For hvad er udkant? Hvad er
centrum? Det hele var så centraliseret omkring
København kontra udkant. Vi ville gerne lave en
bog, der kunne bryde de stivnede billeder op. Vi
ville lave en undersøgelse af hele landet, sådan som
det ser ud nu. Et geografisk opslagsværk med korte
tekster om forskellige steder i Danmark, skrevet af
forskellige mennesker som alle har et geografisk
forhold til et sted. Ikke som en turistguide, eller
en antologi, men mere som et kludetæppe eller en
sammenstukket vin med nedslag i hele landet. Ikke
et komplet dækkende landkort, men til gengæld
med en anderledes undersøgende synsvinkel. Vi
startede med at opdele Danmark strengt geografisk
i fire felter. Det betød, at vi fik en anden tilgang
end den traditionelle opdeling i Jylland, Sjælland
og Øerne. I vores opdeling forenes fx det nordøstlige felt fra Skagen og ned til Århus af vandet, af
Kattegat over til Sjællands nordkyst, fra Sjællands
Odde til Helsingør”.

På Herrens mark

Projektet tog i den første fase afsæt i redaktørernes
egne netværk og kendskab til personer med særlig

tilknytning til forskellige steder i Danmark. Men
siden blev feltet udvidet med kontakt til blandt andet lokale tv-stationer, Foreningen af danske Småøer, Grænseforeningen, højskoler med skrivelinjer
og de to forfatterskoler.
”Opgaven var ens for alle skribenter, høj som
lav, ung som gammel. Opgaven var: Stedet er hovedpersonen, men du skal skrive subjektivt om det.
Og det måtte ikke være barndomserindringer, fordi
barndommens land findes jo ikke. Det skal være
Danmark, som det er nu! I starten var vi ret specifikke i vores valg af forfattere og steder. Selvfølgelig var det oplagt at spørge Jacob Ludvigsen, om
han ville skrive om Ekkodalen, fordi det ville han
kunne få noget sjovt ud af. Eller vi vidste, at Henrik
Nordbrandt kunne skrive om Ullemarke på Møn,
hvor han bor. Eller professor Svend Brinkmann i
Randers, eller møbelsnedker Marius K. Thomsen
i Folehaven.
Men det er jo klart, at vi var på Herrens mark,
når det gjaldt små steder som Jegindø og Klattrup
og den slags, og her måtte vi trække på andres lokalkendskab. På samme måde fik vi mange overraskende og skønne tekster af helt unge mennesker,
da vi tog kontakt til højskoler med skrivelinjer og
forfatterskolerne. Den yngste skribent, skoleelev
Dagmar Kaiser Hermann var 12 år, da hun skrev
om haveforeningen Strandbo på Amager, og den
ældste er en Molbo på 84 år. På den måde består
”HER ER DK” af meget forskelligartede tekster.
Sproget hos en ung er anderledes end hos en ældre person. Formen kan variere fra saglig tekst, til
litteratur, lyrik og brevform. Men fælles for dem
alle er, at man kan mærke forankringen i stedet.
Vores udgangspunkt har været, at den der kan tale
om et sted, har mandatet til at stille sig op på ølkas-

sen og tale om det. Det er på en måde også meget
at tage på sig! Men vi er oplevede at flere og flere
følte en ansvarlighed og også en stolthed over at
være med i projektet”.
”HER ER DK” består af omkring 250 tekster (den
længste er på to sider) om danske steder, som suppleres af stemningsfulde fotografier, der både har
øje for landskabet og mennesker i det signifikante,
smukke, pudsige og tyste. Mere end 200 personer
har bidraget til det Dannebrogsrøde opslagsværk,
der egner sig til punktvis lystlæsning eller som
rejseledsager i bilen på søndagsturen ud i landet.
Henrettelsesskuret og metrobrylluppet

"Vi vil gerne henlede folks opmærksomhed mod
noget, de ikke lige havde regnet med. Hele bogens
dna består af, det vi kalder ”Oversete seværdigheder og ukendte steder”. Eller steder beskrevet med
et tvist, hvor læseren tænker: Sådan havde jeg ikke
set lige det! I afsnittet om København kan man jo
fx ikke sige, at Christianshavns Vold er et ukendt
sted. Men her har Klaus Rothstein skrevet om Henrettelsesskuret, hvoraf der i dag kun er fundamentet tilbage, og historien næsten er glemt. Der er
en interessant tekst om Lavvarslingscentralen på
Carlsberg, som observerede lavtgående fly fra den
kolde krig i 1951 og først blev nedlagt i 2004. Der
er en skøn lille tekst om et bryllup nede i Metroens gange og et bidrag om Alexandr Nevskij Kirken, som ligger indeklemt i husrækken i Bredgade.
Fællesnævneren for alle beskrivelserne af land
og by nagler forfatteren Glenn Ringtved med ægte
jysk lune i sin tekst fra Hjørring Bjerge: ”Men sagen er jo den, at verdens centrum er lige præcis
der, hvor man er”.
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ADVARSEL!
VAMPYREN GÅR LØS I OSLO

TEKST JANNIK LUNN

Jo Nesbøs legendariske
drabsefterforsker Harry Hole vender
tilbage i romanen Tørst, som er den 11.
i serien om Hole. Der ellers kommet nye
kræfter til hos Oslo-politiet, men da en
kvinde, Elise Hermansen, bliver fundet
myrdet i sin lejlighed tømt for blod og
med bidemærker på halsen, er politiet
klar over, at kun én mand kan løse den
gåde – nemlig Harald Hole.
Efter tidligere dramatiske hændelser har Hole nu i tre år levet i fred
og ro som underviser på Politiskolen.
Det viser sig hurtigt, at morderen har
befundet sig i Elise Hermansens lejlighed, da hun vendte hjem fra en
såkaldt Tinder-date, og kort tid efter
bliver endnu en kvinde myrdet på
samme bestialske vis.
ANMELDELSE

På jagt efter blodsugeren

Da går det op for Hole, at den morder,
han skal jagte, er ham, som det aldrig

lykkedes ham at fange. Ret hurtigt retter mistanken sig imod den pædofilidømte Valentin Gjertsen, der på spektakulær vis fire år tidligere flygtede
fra Ila-fængslet. Da der er tale om en
såkaldt vampyrist, tilknytter politiet
psykologen Hallstein Smith, der først
afslår, da han er i gang med en doktordisputats om netop vampyrisme, men
som siden ændrer mening og tilslutter
sig Holes lille gruppe, som har kontor
i et kælderlokale.
Samtidig med at vampyristen slår
til igen, og politiet kritiseres for sine
manglende resultater, intensiveres
efterforskningen, og bedst som man
tror, at alt er løst, kommer der en
ny drejning på handlingen. Læseren
møder både gamle kendinge som fx
den smukke specialefterforsker Katrine Bratt, den kiksede Truls Berntsen, der kun har bevaret sin stilling,
fordi han er barndomsven med den

ambitiøse og medieliderlige politidirektør Mikael Bellmann, der er favorit til at blive ny justitsminister, og
så den unge nye Anders Wyller, der
som nyuddannet har aftjent to år som
betjent med efterforskningsopgaver i
Tromsø.

tage røven på læseren. Det er store
ord, men Tørst er efter min mening
den til dato bedste roman om Harry
Hole, og det siger ikke så lidt!
jl@kbhavis.dk

Hvad er en abefælde?

Undervejs er den ellers tørlagte Harry
Hole tæt på at ryge tilbage i Jim
Beam-tågerne, især da hans elskede
Rakel bliver alvorligt syg. Og så er der
desuden mere eller mindre komiske
utroskabshistorier samt en forklaring på fænomenet ”abefælden”, der
stammer fra Robert Pirsigs ”Zen og
kunsten at vedligeholde en motorcykel”. Hvad det fænomen går ud på,
skal som så meget andet ikke røbes
her. Tilbage er kun at tilføje, at som
mange gange tidligere lykkes det også
for Jo Nesbø i Tørst gang på gang at
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