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Dødens blinde lotteri Bente Nimb Hent PDF Den kontroversielle kriminalkommissær Martin Bjergmark og
hans faste team sættes endnu en gang på en vanskelig mordsag i denne sidevender af en krimi. Dødens blinde
lotteri er Bente Nimbs måske hidtil stærkeste krimi, hvor de mange handlingstråde løber sammen i en barsk,
men logisk og uafvendelig afslutning, der involverer opklaringen af to koldblodige mord Læseren vil på egen

krop kunne fornemme stemningen af forvirring, angst og had, der raserer og regerer i den københavnske
underverden med narkohandel, prostitution og pengegriskhed i overflod. Romanen kommer tæt på

virkeligheden og er til tider pinefuldt realistisk, men er samtidig befriende underholdende læsning. Robust og
saftig i sin erotik og humor og først og sidst djævelsk spændende. Uddrag af bogen ”Bjergmark knælede ned
ved siden af liget og betragtede den blårøde fure, der løb omkring halsen. – Hurtigt arbejde, bemærkede han
med rolig stemme. – Det kan ikke have taget mange sekunder. Lægen sad på hug i døråbningen og nikkede
bekræftende. – Ingen tegn på kamp? Gittes bemærkning var mere en konstatering end et spørgsmål, men

Bjergmark tog pligtskyldigt et skøn af ofrets påklædning, ansigt, hænder og fingernegle. Mandens ansigt så
ved nøjere eftersyn mærkværdigt roligt ud. Han lignede en mand, der i fred og ro var gået på toilettet i nattens

løb, dog havde han efter al sandsynlighed ikke nået sit egentlige ærinde. Hans bukser stod ikke åbne, og
buksegylpen var næppe lukket af drabsmanden. Manden var et sted i halvtredsårsalderen, skønnede

Bjergmark. Han havde en kraftig profil og var iført undertrøje, mørkeblå overall, slidte sko, ingen strømper.”
Om forfatteren Bente Nimb (f. 1940) har mere end 35 års erfaring inden for ejendoms- og

finansieringsbranchen. Hun debuterede med Rejsen mod Bente i 2001. I krimiserien om Martin Bjergmark er
foreløbig udkommet: Mord i julen (2004), Mord på kræmmermarkedet (2005), Mord i Frihavnen (2007),

Mord i mosen (2008), Den onde cirkel (2011) og Dødens spiral (2013).

 

Den kontroversielle kriminalkommissær Martin Bjergmark og hans
faste team sættes endnu en gang på en vanskelig mordsag i denne
sidevender af en krimi. Dødens blinde lotteri er Bente Nimbs måske
hidtil stærkeste krimi, hvor de mange handlingstråde løber sammen i

en barsk, men logisk og uafvendelig afslutning, der involverer
opklaringen af to koldblodige mord Læseren vil på egen krop kunne
fornemme stemningen af forvirring, angst og had, der raserer og
regerer i den københavnske underverden med narkohandel,



prostitution og pengegriskhed i overflod. Romanen kommer tæt på
virkeligheden og er til tider pinefuldt realistisk, men er samtidig
befriende underholdende læsning. Robust og saftig i sin erotik og
humor og først og sidst djævelsk spændende. Uddrag af bogen

”Bjergmark knælede ned ved siden af liget og betragtede den blårøde
fure, der løb omkring halsen. – Hurtigt arbejde, bemærkede han med
rolig stemme. – Det kan ikke have taget mange sekunder. Lægen sad

på hug i døråbningen og nikkede bekræftende. – Ingen tegn på
kamp? Gittes bemærkning var mere en konstatering end et
spørgsmål, men Bjergmark tog pligtskyldigt et skøn af ofrets

påklædning, ansigt, hænder og fingernegle. Mandens ansigt så ved
nøjere eftersyn mærkværdigt roligt ud. Han lignede en mand, der i
fred og ro var gået på toilettet i nattens løb, dog havde han efter al
sandsynlighed ikke nået sit egentlige ærinde. Hans bukser stod ikke
åbne, og buksegylpen var næppe lukket af drabsmanden. Manden var
et sted i halvtredsårsalderen, skønnede Bjergmark. Han havde en
kraftig profil og var iført undertrøje, mørkeblå overall, slidte sko,
ingen strømper.” Om forfatteren Bente Nimb (f. 1940) har mere end
35 års erfaring inden for ejendoms- og finansieringsbranchen. Hun
debuterede med Rejsen mod Bente i 2001. I krimiserien om Martin
Bjergmark er foreløbig udkommet: Mord i julen (2004), Mord på
kræmmermarkedet (2005), Mord i Frihavnen (2007), Mord i mosen

(2008), Den onde cirkel (2011) og Dødens spiral (2013).
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