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Sommerfuglen Jürgen Klahn Hent PDF Forlaget skriver: Drabsefterforsker Jesper Frank har andre planer end
at opklare drabet på den smukke Kirsten Vedell. Pressen taler om et hjemmerøveri; alligevel finder Frank det
svært at engagere sig. Han er gennemsyret af hævntørst mod biltyven Iver Kingo, som han gør ansvarlig for
sin kollega Christina Lundgårds skæbne. Christina, som Frank i al hemmelighed har haft et forhold til, sidder

i dag i kørestol med en kugle fastklemt i hjernen. 

Da Kingos navn dukker op i forbindelse med drabet, vågner Franks instinkter; men biltyven er før smuttet fra
ham, godt hjulpet af kvinderne i sit liv. Hævntørst blandes med jalousi, og Frank gør den smertelige erfaring,
at begge dele slører dømmekraften. Linjen, der skiller hævn fra retfærdighed, er hårfin, og det samme er

linjen mellem ven og fjende. 

Hvem han kan stole på, og hvem der falder ham i ryggen, opdager Frank først meget sent.      

Uddrag af bogen 
"Du ligner et uheld. Er det stadig Kingo, der spøger?" 

"Hvem Kingo?" Men Frank var sig kun alt for bevidst om sine mørke rande om øjnene. Endnu engang havde
han været i byen hele natten, købt øl og drinks og stukket sedler i falske hænder. Uden resultat. Nogen

påstod, Kingo var flyttet til Thailand - eller Ribe, men sporene fortabte sig. At ´spøge´ ramte plet. Christinas
plageånd var som en spejling i mørket. Et lagen af luft.  

"Husk Sherlock Holmes og Dr. Moriarty." Chevalier pakkede sit grej sammen. "I længden ender vi med at
ligne vores fjender, hvis ikke vi passer på."       

Om forfatteren 
Jürgen Klahn (f. 1960) er på trods af sit tyske navn født i Aabenraa og bosat i Aarhus. Han har en særlig

interesse for eksternaliteter: konsekvenserne, som vores handlinger påfører uvedkommende på godt og ondt.
Som uddannet cand.oecon. deler han sin tid mellem investeringsvirksomhed og forfatterskab. Han er

ophavsmand til en række noveller. Sommerfuglen er hans debutroman.  
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at opklare drabet på den smukke Kirsten Vedell. Pressen taler om et
hjemmerøveri; alligevel finder Frank det svært at engagere sig. Han
er gennemsyret af hævntørst mod biltyven Iver Kingo, som han gør
ansvarlig for sin kollega Christina Lundgårds skæbne. Christina, som
Frank i al hemmelighed har haft et forhold til, sidder i dag i kørestol

med en kugle fastklemt i hjernen. 

Da Kingos navn dukker op i forbindelse med drabet, vågner Franks
instinkter; men biltyven er før smuttet fra ham, godt hjulpet af

kvinderne i sit liv. Hævntørst blandes med jalousi, og Frank gør den
smertelige erfaring, at begge dele slører dømmekraften. Linjen, der
skiller hævn fra retfærdighed, er hårfin, og det samme er linjen

mellem ven og fjende. 

Hvem han kan stole på, og hvem der falder ham i ryggen, opdager
Frank først meget sent.      

Uddrag af bogen 



"Du ligner et uheld. Er det stadig Kingo, der spøger?" 
"Hvem Kingo?" Men Frank var sig kun alt for bevidst om sine

mørke rande om øjnene. Endnu engang havde han været i byen hele
natten, købt øl og drinks og stukket sedler i falske hænder. Uden
resultat. Nogen påstod, Kingo var flyttet til Thailand - eller Ribe,

men sporene fortabte sig. At ´spøge´ ramte plet. Christinas plageånd
var som en spejling i mørket. Et lagen af luft.  

"Husk Sherlock Holmes og Dr. Moriarty." Chevalier pakkede sit grej
sammen. "I længden ender vi med at ligne vores fjender, hvis ikke vi

passer på."       

Om forfatteren 
Jürgen Klahn (f. 1960) er på trods af sit tyske navn født i Aabenraa
og bosat i Aarhus. Han har en særlig interesse for eksternaliteter:
konsekvenserne, som vores handlinger påfører uvedkommende på
godt og ondt. Som uddannet cand.oecon. deler han sin tid mellem
investeringsvirksomhed og forfatterskab. Han er ophavsmand til en

række noveller. Sommerfuglen er hans debutroman.  
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