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Frygten er nøglen Kim J\u00f8rgensen Hent PDF Efter en dejlig middag på Restaurant & Café Nytorv den 14.
december 1910 går lægen Søren Abildgaard hen til guldsmed Peter Stein i Købmagergade for at hente en
ring, som han har bestilt til sin hustru. Da han træder ind på den anden side af døren til butikken, ved han
ikke, at de næste minutter vil ændre hans liv for bestandig. Få timer senere arresteres han for mord på

guldsmeden. I retten bedyrer han sin uskyld, men det er tydeligt, at han besidder en viden, han ikke vil dele
med andre. 100 år senere forsøger Michael Abildgaard efter en tragisk begivenhed at opklare, hvad der skete
den skæbnesvangre dag, hans oldefar gik ind hos guldsmeden. Men det viser sig snart, at der selv efter så
lang tid er nogen, der vil gøre alt for at hindre, at sandheden kommer frem. Uddrag af bogen: "Michael

standsede ved et billede, der var taget i 1938. Her stod den midaldrende Søren Abildgaard foran sit gamle
træhus. I baggrunden sås et bredt, buet messingskilt med de syv bogstaver, der dannede navnet "Havblik".

Han stod stolt og storsmilende iført mørk habit og vest, silkeskjorte, hvide handsker og sorte sko. Ved det ene
ærme kunne man lige akkurat se et glimt af en manchetknap. Den ene hånd hvilede på stokken, og i den

anden holdt han et lommeur, der var fastgjort i en kæde til et knaphul i vesten. Hånden, der holdt lommeuret,
var strakt frem for at hilse på beskueren af billedet. Billedet var så klart, at man endog kunne se tidspunktet.
Kvart i to." Om forfatteren: Kim Jørgensen er født i 1965 og har arbejdet med økonomi og IT de seneste 25 år.
"Frygten er nøglen" er hans tredje krimi. Kim Jørgensen har tidligere udgivet "For fondens skyld" (2008) og

"Den røde boomerang" (2011), der begge foregår på magtens tinder, hvor ikke alt tåler dagens lys...

 

Efter en dejlig middag på Restaurant & Café Nytorv den 14.
december 1910 går lægen Søren Abildgaard hen til guldsmed Peter
Stein i Købmagergade for at hente en ring, som han har bestilt til sin
hustru. Da han træder ind på den anden side af døren til butikken,
ved han ikke, at de næste minutter vil ændre hans liv for bestandig.
Få timer senere arresteres han for mord på guldsmeden. I retten

bedyrer han sin uskyld, men det er tydeligt, at han besidder en viden,
han ikke vil dele med andre. 100 år senere forsøger Michael

Abildgaard efter en tragisk begivenhed at opklare, hvad der skete den
skæbnesvangre dag, hans oldefar gik ind hos guldsmeden. Men det



viser sig snart, at der selv efter så lang tid er nogen, der vil gøre alt
for at hindre, at sandheden kommer frem. Uddrag af bogen:

"Michael standsede ved et billede, der var taget i 1938. Her stod den
midaldrende Søren Abildgaard foran sit gamle træhus. I baggrunden
sås et bredt, buet messingskilt med de syv bogstaver, der dannede

navnet "Havblik". Han stod stolt og storsmilende iført mørk habit og
vest, silkeskjorte, hvide handsker og sorte sko. Ved det ene ærme

kunne man lige akkurat se et glimt af en manchetknap. Den ene hånd
hvilede på stokken, og i den anden holdt han et lommeur, der var
fastgjort i en kæde til et knaphul i vesten. Hånden, der holdt

lommeuret, var strakt frem for at hilse på beskueren af billedet.
Billedet var så klart, at man endog kunne se tidspunktet. Kvart i to."
Om forfatteren: Kim Jørgensen er født i 1965 og har arbejdet med
økonomi og IT de seneste 25 år. "Frygten er nøglen" er hans tredje
krimi. Kim Jørgensen har tidligere udgivet "For fondens skyld"
(2008) og "Den røde boomerang" (2011), der begge foregår på

magtens tinder, hvor ikke alt tåler dagens lys...
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