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Den uskyldige morder Morten K\u00e6rs\u00e5 Hent PDF Den uskyldige morder er fortællingen om en

rockmusiker, der i en tilbagevendende drøm ser sig selv som morderen i en uopklaret sag om en forsvunden
narkopusher. Hændelsen ligger tilbage i firsernes musikmiljø, hvor det flød med sprut og stoffer – og hvor
musikeren færdedes med sin berømte lillesøster, sangerinden Amanda Monday, der efter et sammenbrud på
scenen lider af hukommelsestab. Ingen husker noget klart fra den nat. Selv i vågen tilstand kommer vores
hovedperson i tvivl om, hvorvidt han faktisk har begået mordet, men har fortrængt det og er sluppet af sted
med at skjule det. Han kommer imidlertid på sporet af sin egen mulige forbrydelse, da en række virkelige
hændelser begynder at pege i den retning, og så går alting pludselig meget hurtigt - lige frem til den

dramatiske finale, hvor brikkerne i det uhyggelige puslespil falder på plads. Den uskyldige morder er en
krimi, der starter i et surrealistisk drømmeunivers, men efterhånden bliver begivenhederne meget virkelige.

Alt for virkelige …

 

Den uskyldige morder er fortællingen om en rockmusiker, der i en
tilbagevendende drøm ser sig selv som morderen i en uopklaret sag
om en forsvunden narkopusher. Hændelsen ligger tilbage i firsernes
musikmiljø, hvor det flød med sprut og stoffer – og hvor musikeren
færdedes med sin berømte lillesøster, sangerinden Amanda Monday,
der efter et sammenbrud på scenen lider af hukommelsestab. Ingen
husker noget klart fra den nat. Selv i vågen tilstand kommer vores
hovedperson i tvivl om, hvorvidt han faktisk har begået mordet, men

har fortrængt det og er sluppet af sted med at skjule det. Han
kommer imidlertid på sporet af sin egen mulige forbrydelse, da en
række virkelige hændelser begynder at pege i den retning, og så går
alting pludselig meget hurtigt - lige frem til den dramatiske finale,
hvor brikkerne i det uhyggelige puslespil falder på plads. Den



uskyldige morder er en krimi, der starter i et surrealistisk
drømmeunivers, men efterhånden bliver begivenhederne meget

virkelige. Alt for virkelige …
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