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Pil løg – fæld tårer Bjarne Bentzen Hent PDF ”Ryd dit skrivebord.” Så brutal lyder meldingen til Tobias
Jensen en fredag eftermiddag. Tobias er chef for teknik- og miljøforvaltningen i en mellemstor jysk
kommune, og han bliver desuden bedt om at aflevere sin nøgler og ikke vise sig på rådhuset mere.

Begrundelse får Tobias ingen af … kan det mon hænge sammen med den diskussion, han havde i den lokale
avis med kommunens magtfulde borgmester for et halvt år siden om nogle offentlige byggeprojekter? Men
hvorfor så vente så længe med fyringen …? Tobias forlader sit job som befalet, men hæver den løn, han har
ret til, i de kommende seks måneder. Og da den dag oprinder, hvor han for sidste gang får udbetalt penge fra

sin tidligere arbejdsplads, bliver borgmesteren brutalt myrdet i sit bibliotek. Mistanken falder straks på
Tobias, ikke mindst fordi han sælger sit hus og forsvinder. Kriminalinspektør Agnes Ekberg fra

Drabssektionen sættes på sagen, men hun indser snart, at det næppe er Tobias, de skal have fat i, da en række
bestialske mord på formodede pædofile på en eller anden bizar måde virker til at hænge sammen med mordet

på borgmesteren. Spørgsmålene hober sig op, og et af dem synes at være centralt i opklaringen: Hvor er
Tobias henne …? Denne bog har et lix-tal på 27, og det indikerer, at teksten er egnet til uvante læsere og folk

med læsevanskeligheder, men alle kan naturligvis læse med og nyde den spændende krimi.
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