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Et 25-års jubilæumsgilde med deltagelse af 13 studenter får en brat afslutning, da deres gamle rektor falder
død om under forretten, dræbt af en sjælden gift. Hvem af de 13 fremtrædende borgere er gerningsmanden –
og hvad er motivet? Der er et utal af teorier – og mange blindspor. Chefpolitiinspektør Christian Dahl står
over for én af sin karrieres mest gådefulde drabssager, der også involverer den lettiske mafia. Efterforskningen
afslører hidtil ukendte sider af afdødes fortid, og efterhånden, som efterforskningen skrider frem, krakelerer en
tilsyneladende ærbar glansbilledfacade bag hvilken, der gemmer sig flere lokale koryfæer. Efter yderligere to
uforklarlige giftdrab intensiverer politiet sin efterforskning, som fører ind i et betændt provinsielt miljø med
samvittighedsløse og pengegrådige elementer. Og da mordgåden er løst, viser det sig, at den bestialske morder
har hele fire liv på samvittigheden! Uddrag af bogen Den 2.december – 14 dage efter drabet på rektor
Severinsen. Et egentligt gennembrud i efterforskningen lader vente på sig.
Over en kop kaffe på Politigården skimmer Dahl morgenaviserne, der dagligt har nye vinkler på drabssagen,
hovedsageligt baseret på fri fantasi og tydeligvis handicappet af politiets bevidst tilbageholdte viden om, at
ombytningen af de to bordkort sandsynliggør, at efterretningschefen, efter politiets opfattelse, var det udsete
offer. Avisernes fokusering på Severinsen, udlevering vil nogle kalde det, står i skærende kontrast til de mange
smukke ord, der blev udtrykt i nekrologer og mindetaler umiddelbart efter hans død.

Om forfatteren Poul-Henrik Pedersen er født i 1945 i Raarup ved Horsens og har siden 1969 været bosat i
Nykøbing Falster. Han er uddannet journalist og har virket som sådan i 25 år på en række provinsaviser – bl.a.
20 år som redaktør på den daværende avis Ny Dag på Lolland-Falster, hvorefter han gjorde kommunalpolitisk
karriere, bl.a. som borgmester i 17 år i Nykøbing F. kommune. Med døden som gæst er hans femte
kriminalroman, hvor handlingen som i de foregående romaner foregår i et provinsielt miljø.
og jeg er kommet i tanke om at jeg aldrig fik skrevet til dig. runde. 2018: I øjeblikket hitter Ole Bornedals
film om John Mogensen, Så længe jeg lever, i biograferne. runde. juni I forbindelse med indvielsen af
områdefornyelsen i Vordingborg, Slotstorvet og Det Gamle Rådhus på Valdemarsdag, lørdag den 15. Henrik
- Røgfri 6 måneder “Hej, jeg var nede ved dig d. De fordele og rabatter, som gæster med årskort har, kan ikke
kombineres med andre tilbud og er kun til personligt brug for indehaveren af årskort (medmindre andet er
nævnt). december er Luciadag, og den fejres med optog i kirker og på skoler rundt om i landet. juni, vil der
også være blomster- … Schindler var en opportunistisk forretningsmand som drog fordel af nazitysklands
invasionen af Polen i 1939. BAARING Maggi. Kr.
35. Se stillingen her 6 runde er afsluttet - alle mand af huse - fint ikke de helt store overraskelser, men vi er
nok et par stykker som må drage et lettelsens suk, Uffe Kallenback som gik helt galt i åbningen og nok bude
have tabt, og undertegnede som stod hel til rotterne, men modstanderen fik ikke snøret. Kærligheden forenes
ved et bryllup. Den 13. En fortælling om et journalistliv på farten. BACH Jens. Det har hun gjort til sin
levevej. december er Luciadag, og den fejres med optog i kirker og på skoler rundt om i landet. Hvem var
Lucia.
, Dronning Louise og deres tre børn med tog til Jylland, hvor de besøgte en lang række byer. En sestertius
mønt med Kejser Vespasian’s buste slået år 71 e.

