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MORD FOR BEGYNDERE Else Cederborg Hent PDF En voldsom søskenderivalisering kan nogle gange føre
til mord. Når Boris hader sin bror, Stan, så skyldes det ene og alene, at han har masser af det held, som han
selv i den grad mangler. Intet lykkes for ham, og på et tidspunkt får han den forskruede ide, at hans bror

skylder ham et bedre liv, nemlig det liv han har som succesrig forretningsmand og lottomillionær. Hvis bare
han kunne overtage hans liv, så ville alt blive bedre. Opklaringsarbejdet vanskeliggøres af Boris’

identitetstyveri, men en flok amatørdetektiver kæmper ihærdigt for at afsløre forbryderen. Noget, der kan
koste dem livet ... I øvrigt kom ideen til denne roman fra en skrækkelig mordhistorie fra det virkelige liv,
nemlig mordet på Bison Dele, der var en meget succesfuld amerikansk basketball-spiller. I 2002 blev han,

hans kæreste og en tredje person formentlig myrdet af hans ældre bror i et forsøg på at overtage hans identitet
samt formue ... Uddrag af bogen Da Boris så sin svigerinde Helle forsvinde ned i bølgerne med et ordentligt
plask, blev han irriteret på sig selv for ikke at have planlagt det hele lidt bedre. Hvorfor havde han i det

mindste ikke flyttet sig længere væk fra rælingen, når han dog kunne sige sig selv, at en kvinde på over 100
kilo, der ryger i vandet, vil give et kæmpesprøjt? Udelukkende fordi han ikke havde beregnet hendes fald
ordentligt, blev han nu oversprøjtet, hvilket han hadede. Iført sin lillebror Stans flotte og dyre sejlertøj

ønskede han så sandelig ikke at blive gennemblødt på en så ydmygende måde. Derfor blev Helle fulgt ned i
det, han havde valgt som hendes våde grav, af utallige forbandelser over hendes overvægt. Om forfatteren
Else Cederborg er cand.mag. i dansk og engelsk. Før i tiden skrev hun især kronikker og debatindlæg samt
faglige artikler og anmeldelser for bl.a. Politiken. For få år siden blev hun grebet af en litterær raptus,

hvorefter hun har udgivet rigtig meget, både fortællinger og digte. Senest har hun udgivet novellesamlingen
Øjeblikke med Satan (2016).

 

En voldsom søskenderivalisering kan nogle gange føre til mord. Når
Boris hader sin bror, Stan, så skyldes det ene og alene, at han har

masser af det held, som han selv i den grad mangler. Intet lykkes for
ham, og på et tidspunkt får han den forskruede ide, at hans bror
skylder ham et bedre liv, nemlig det liv han har som succesrig

forretningsmand og lottomillionær. Hvis bare han kunne overtage
hans liv, så ville alt blive bedre. Opklaringsarbejdet vanskeliggøres
af Boris’ identitetstyveri, men en flok amatørdetektiver kæmper



ihærdigt for at afsløre forbryderen. Noget, der kan koste dem livet ...
I øvrigt kom ideen til denne roman fra en skrækkelig mordhistorie
fra det virkelige liv, nemlig mordet på Bison Dele, der var en meget
succesfuld amerikansk basketball-spiller. I 2002 blev han, hans

kæreste og en tredje person formentlig myrdet af hans ældre bror i et
forsøg på at overtage hans identitet samt formue ... Uddrag af bogen
Da Boris så sin svigerinde Helle forsvinde ned i bølgerne med et
ordentligt plask, blev han irriteret på sig selv for ikke at have

planlagt det hele lidt bedre. Hvorfor havde han i det mindste ikke
flyttet sig længere væk fra rælingen, når han dog kunne sige sig selv,

at en kvinde på over 100 kilo, der ryger i vandet, vil give et
kæmpesprøjt? Udelukkende fordi han ikke havde beregnet hendes

fald ordentligt, blev han nu oversprøjtet, hvilket han hadede. Iført sin
lillebror Stans flotte og dyre sejlertøj ønskede han så sandelig ikke at
blive gennemblødt på en så ydmygende måde. Derfor blev Helle
fulgt ned i det, han havde valgt som hendes våde grav, af utallige
forbandelser over hendes overvægt. Om forfatteren Else Cederborg
er cand.mag. i dansk og engelsk. Før i tiden skrev hun især kronikker

og debatindlæg samt faglige artikler og anmeldelser for bl.a.
Politiken. For få år siden blev hun grebet af en litterær raptus,

hvorefter hun har udgivet rigtig meget, både fortællinger og digte.
Senest har hun udgivet novellesamlingen Øjeblikke med Satan

(2016).
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