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Den navnløse bevægelse Georg Ursin Hent PDF ”Jeg fik besøg af en dame. Jeg havde ingen aftale med

hende. Jeg mente ikke, at jeg kendte hende. Da jeg åbnede døren, efter at hun havde ringet på, var mit første
indtryk af hende, at hun var noget af det mest værgeløse, jeg længe havde set.” Modstræbende påtager

pensionisten Victor Chenlein sig at opspore en ung mand. Kort tid efter eksploderer en bilbombe og dræber to
af landets ledende personer. Flere blodige begivenheder følger, og før Victor Chenlein har set sig om, står han

viklet ind i en sag af samfundsomstyrtende dimensioner. En terrorbevægelse uden navn har i det skjulte
tiltvunget sig magt over regeringen. En kaskade af absurde reformer og forbud bliver øjeblikkeligt

gennemført. Ingen gør modstand. Befolkningen og medierne finder sig i det. Kun Victor Chenlein synes at se
det nye skyggeregime. Men da loven om ”aflivning af usunde mennesker” indføres, tvinges Chenlein til at
handle. Den navnløse bevægelse må tilintetgøres. Og kun én mand kan hjælpe ham: Forsvarsministeren, som

ikke er helt almindelig i hovedet. Georg Ursin er blevet sammenlignet med Kafka, Dürrenmatt og
Dostojevskij. Denne gang kunne man også nævne Raymond Chandler og George Orwell. Under alle

omstændigheder har Georg Ursin på ny skabt en helt særegen og galgensort kriminalroman.

 

”Jeg fik besøg af en dame. Jeg havde ingen aftale med hende. Jeg
mente ikke, at jeg kendte hende. Da jeg åbnede døren, efter at hun
havde ringet på, var mit første indtryk af hende, at hun var noget af
det mest værgeløse, jeg længe havde set.” Modstræbende påtager
pensionisten Victor Chenlein sig at opspore en ung mand. Kort tid
efter eksploderer en bilbombe og dræber to af landets ledende

personer. Flere blodige begivenheder følger, og før Victor Chenlein
har set sig om, står han viklet ind i en sag af samfundsomstyrtende

dimensioner. En terrorbevægelse uden navn har i det skjulte
tiltvunget sig magt over regeringen. En kaskade af absurde reformer
og forbud bliver øjeblikkeligt gennemført. Ingen gør modstand.



Befolkningen og medierne finder sig i det. Kun Victor Chenlein
synes at se det nye skyggeregime. Men da loven om ”aflivning af
usunde mennesker” indføres, tvinges Chenlein til at handle. Den
navnløse bevægelse må tilintetgøres. Og kun én mand kan hjælpe
ham: Forsvarsministeren, som ikke er helt almindelig i hovedet.
Georg Ursin er blevet sammenlignet med Kafka, Dürrenmatt og
Dostojevskij. Denne gang kunne man også nævne Raymond

Chandler og George Orwell. Under alle omstændigheder har Georg
Ursin på ny skabt en helt særegen og galgensort kriminalroman.
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