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Jomfrurejsen Kim J\u00f8rgensen Hent PDF Med 50 års forsinkelse kommer Damokles i 1985 på sin

jomfrurejse i de danske farvande. Skibet ejes af rigmanden Hans Werlung. Med om bord er Silas og hans
rødhårede kæreste Julie. Under sejladsen bliver Silas slået ned. Da han senere vågner op i sin kahyt, får han at

vide, at han har råbt »Mord! Mord!« blandt passagererne. Men han husker intet. Werlung kan imidlertid
fortælle Silas, at hans kæreste er forsvundet. Var det hende, der var blevet myrdet? Silas ved det ikke. I 2005
har hun været forsvundet i 20 år, men Silas kan ikke glemme hende. Hver dag på samme tidspunkt går han på
havnen og kredser om det sted, hvor Damokles afgik. En dag får han øje på en rødhåret kvinde … Uddrag af
bogen Da kælderen til sidst rummede et udsnit af noget, der lignede en mellemting mellem et ægyptisk
gravkammer og kældrene med kunstværker og malerier under Louvre i Paris, sagde han: »Hvordan kan vi
være sikre på, at det er ægte alt sammen?« »Jeg er glad for spørgsmålet,« svarede Werlung. »Når I har haft

mulighed for at besigtige kunstskattene, vil jeg uddybe deres oprindelse. Jeg vil også gennemgå de teknikker,
der er brugt for at fabrikere de nøjagtige kopier, som nu står overalt på verdens museer. I skal se et visuelt
eksempel. Det vil fjerne enhver tvivl.« Han tømte sit glas i et drag. »Derefter kan auktionen begynde!« Om
forfatteren Kim Jørgensen (f. 1965) har siden 2008 udgivet fire kriminalromaner sideløbende med sit arbejde

inden for handelsbranchen.

 

Med 50 års forsinkelse kommer Damokles i 1985 på sin jomfrurejse i
de danske farvande. Skibet ejes af rigmanden Hans Werlung. Med
om bord er Silas og hans rødhårede kæreste Julie. Under sejladsen
bliver Silas slået ned. Da han senere vågner op i sin kahyt, får han at
vide, at han har råbt »Mord! Mord!« blandt passagererne. Men han
husker intet. Werlung kan imidlertid fortælle Silas, at hans kæreste er
forsvundet. Var det hende, der var blevet myrdet? Silas ved det ikke.
I 2005 har hun været forsvundet i 20 år, men Silas kan ikke glemme
hende. Hver dag på samme tidspunkt går han på havnen og kredser
om det sted, hvor Damokles afgik. En dag får han øje på en rødhåret
kvinde … Uddrag af bogen Da kælderen til sidst rummede et udsnit



af noget, der lignede en mellemting mellem et ægyptisk gravkammer
og kældrene med kunstværker og malerier under Louvre i Paris,
sagde han: »Hvordan kan vi være sikre på, at det er ægte alt

sammen?« »Jeg er glad for spørgsmålet,« svarede Werlung. »Når I
har haft mulighed for at besigtige kunstskattene, vil jeg uddybe deres
oprindelse. Jeg vil også gennemgå de teknikker, der er brugt for at
fabrikere de nøjagtige kopier, som nu står overalt på verdens museer.
I skal se et visuelt eksempel. Det vil fjerne enhver tvivl.« Han tømte
sit glas i et drag. »Derefter kan auktionen begynde!« Om forfatteren
Kim Jørgensen (f. 1965) har siden 2008 udgivet fire kriminalromaner

sideløbende med sit arbejde inden for handelsbranchen.
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