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Krimi Peter Boe Hent PDF Blodet flyder i Krimi, og alligevel er det alt andet end blot en krimi. Krimi handler
om, hvor svært det er at være et ordentligt menneske, og hvor kort vejen er fra de bedste intentioner til de

værste handlinger.

Det hele starter ganske uskyldigt. Hovedpersonen er en ung håbefuld forfatter, hvis talent ingen umiddelbart
har samme øje for, som han selv har. En dag kommer han til at gå fra regningen på en café, og da han lidt

efter opdager forglemmelsen, opdager han også, at han ikke har lyst til at gå tilbage og betale. I næste øjeblik
går han ind i et supermarked for at se, om han også er i stand til at stjæle et æble, nu hvor han er i gang. Få år

senere begår han sit første mord.

Peter Boes roman er en satirisk fortælling om misundelse, uretfærdighed og store forbrydelser. Om wannabees
og krimidronninger, vold og sex. Sidst, men ikke mindst er det en sørgmunter fortælling om, hvor lidt der

skal til, før moralen går i stykker, og verden bliver et tag-selv-bord for den skrupelløse.

Sådan stiller den også det skræmmende spørgsmål, om tabet af moral ikke blot er et tab af illusioner. Og om
en forbryder blot er et menneske med en mere end realistisk opfattelse af verden...

satire, moral, forfattere, litteratur, vold, sex
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