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ABEKONGENS HÆVN Thure Bars\u00f8e-Carnfeldt Hent PDF Romanen er forfatterens første krimi. En
psykopat stikker øjnene ud på uskyldige kvinder i storbyen. En gammel kinesisk ånd fra Ming dynastiets
periode, har gemt sig inde i en stor kinesisk skulptur. Ånden påvirker mennesker, så de forsøger at skade
andre mennesker. Efter flere forsøg fanger de ånden og uddriver den gennem et laboratorie forsøg hvor de
aflader al åndens energi. Herefter fanger de den nu svage ånd i en stålkasse, og sejler den ud på havet for at
slippe den løs op imod universet. Med bekymring opdager Klaus, at der fortsat bliver stukket nåle i uskyldige
kvinders øjne. Ånden i Abekongen har nået at besætte endnu et menneske, som nu fortsætter øjenstikkeriet.
Klaus har i lang tid samarbejdet med kriminalassistent Iversen. De styrker deres samarbejde for at finde frem
til forbryderen. De er tæt på opklaringen, da et mislykket forsøg på øjenstikkeriet kommer på avisens forside.
Man finder videooptagelser som viser ansigtet af forbryderen. Det viser sig at være en nær bekendt af Klaus

Brohammer.

 

Romanen er forfatterens første krimi. En psykopat stikker øjnene ud
på uskyldige kvinder i storbyen. En gammel kinesisk ånd fra Ming
dynastiets periode, har gemt sig inde i en stor kinesisk skulptur.

Ånden påvirker mennesker, så de forsøger at skade andre mennesker.
Efter flere forsøg fanger de ånden og uddriver den gennem et

laboratorie forsøg hvor de aflader al åndens energi. Herefter fanger
de den nu svage ånd i en stålkasse, og sejler den ud på havet for at
slippe den løs op imod universet. Med bekymring opdager Klaus, at
der fortsat bliver stukket nåle i uskyldige kvinders øjne. Ånden i

Abekongen har nået at besætte endnu et menneske, som nu fortsætter
øjenstikkeriet. Klaus har i lang tid samarbejdet med kriminalassistent

Iversen. De styrker deres samarbejde for at finde frem til
forbryderen. De er tæt på opklaringen, da et mislykket forsøg på

øjenstikkeriet kommer på avisens forside. Man finder



videooptagelser som viser ansigtet af forbryderen. Det viser sig at
være en nær bekendt af Klaus Brohammer.
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