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Jonatan Svidts forbrydelse Jens-Martin Eriksen Hent PDF SETH: En fremmed flytter ind på kroen i en lille
vestjysk by. Men der er noget galt. Nogen husker ham fra en mordsag på egnen. Og han praler med sine

penge, som han påstår at have vundet på kasino. Desuden truer og provokerer han de lokale. Hvad er det for
en hemmelighed han gemmer på? JONATAN SVIDTS FORBRYDELSE: Efter en fængselsdom vender

Jonatan Svidt tilbage til sin fødeø. Hér venter kæresten Kira, men også hendes voldelige ægtemand Munken,
den lokale matador. Jonatan og Kira drømmer om at stikke af sammen. Men efterhånden som sandhed
forvandler sig til løgn og selvbedrag, bliver konfrontationen med Munken uundgåelig. HVEM VAR

ANETTE STØVRING?: Gamle venner, værten og hans søn, en ferie på et badehotel et sted i Danmark. Den
nye lejer Anette Støvring synes at fortrylle alle med et uigennemskueligt miks af erotik og vanvid. Da alt

eksploderer, står gåden tilbage: Hvem var Anette Støvring, og hvilken usædvanlig styrke bragte hun med sig?
"…en fascinerende udforskning af vilde handlingers dunkle motiver. - Thomas Bredsdorff, Politiken Jens-
Martin Eriksen skriver fascinerende om tre gådefulde dødsfald. Umiddelbart ser det hele klart og logisk ud,
men de dybeste motiver til at dræbe lader sig ikke i en håndvending forklare psykologisk." – Lars Handesten,

Berlingske Tidende "ldet man lukker hans trefløjede altertavle af en bog, hører man stadig en råben og
hvisken af mennesker og vindens susen i marehalmen, bølgernes slag mod stranden. Der er så meget, vi ikke
kan vide." – Erik Skyum–Nielsen "Jens-Martin Eriksen forener eksistentiel lidelse med en tydelig beretning,
hvis motiv hentes i kriminalfortællingen. Han søger de psykologiske motiver bag nogle dunkle katastrofer …

Klarhed, intensitet, en søgende og nuanceret psykologisk indsigt præger disse beretninger." – Lars-Olof
Franzén,Dagens Nyheter "Hvad er et menneske? … Her kan man stifte bekendtskab med en forfatter, der på
ny stiller dette gamle filosofiske spørgsmål på en såvel spændende som foruroligende måde." – Frankfurter

Allgemeine Zeitung

 

SETH: En fremmed flytter ind på kroen i en lille vestjysk by. Men
der er noget galt. Nogen husker ham fra en mordsag på egnen. Og
han praler med sine penge, som han påstår at have vundet på kasino.

Desuden truer og provokerer han de lokale. Hvad er det for en
hemmelighed han gemmer på? JONATAN SVIDTS

FORBRYDELSE: Efter en fængselsdom vender Jonatan Svidt
tilbage til sin fødeø. Hér venter kæresten Kira, men også hendes



voldelige ægtemand Munken, den lokale matador. Jonatan og Kira
drømmer om at stikke af sammen. Men efterhånden som sandhed
forvandler sig til løgn og selvbedrag, bliver konfrontationen med

Munken uundgåelig. HVEM VAR ANETTE STØVRING?: Gamle
venner, værten og hans søn, en ferie på et badehotel et sted i

Danmark. Den nye lejer Anette Støvring synes at fortrylle alle med
et uigennemskueligt miks af erotik og vanvid. Da alt eksploderer,

står gåden tilbage: Hvem var Anette Støvring, og hvilken usædvanlig
styrke bragte hun med sig? "…en fascinerende udforskning af vilde
handlingers dunkle motiver. - Thomas Bredsdorff, Politiken Jens-
Martin Eriksen skriver fascinerende om tre gådefulde dødsfald.

Umiddelbart ser det hele klart og logisk ud, men de dybeste motiver
til at dræbe lader sig ikke i en håndvending forklare psykologisk." –
Lars Handesten, Berlingske Tidende "ldet man lukker hans trefløjede

altertavle af en bog, hører man stadig en råben og hvisken af
mennesker og vindens susen i marehalmen, bølgernes slag mod

stranden. Der er så meget, vi ikke kan vide." – Erik Skyum–Nielsen
"Jens-Martin Eriksen forener eksistentiel lidelse med en tydelig
beretning, hvis motiv hentes i kriminalfortællingen. Han søger de
psykologiske motiver bag nogle dunkle katastrofer … Klarhed,

intensitet, en søgende og nuanceret psykologisk indsigt præger disse
beretninger." – Lars-Olof Franzén,Dagens Nyheter "Hvad er et

menneske? … Her kan man stifte bekendtskab med en forfatter, der
på ny stiller dette gamle filosofiske spørgsmål på en såvel spændende

som foruroligende måde." – Frankfurter Allgemeine Zeitung
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