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Fremmed skib anløbet Lars Bedsted Gommesen Hent PDF I Fremmed skib anløbet ankrer et hollandsk
fragtskib op i et af de gamle, udtjente bassiner i Københavns havn. En havneinspektør forsvinder sporløst
efter at have inspiceret skibet. Kriminalbetjent Christian Krake sættes til at opklare mysteriet. Efter flere

blinde vinkler og et hårdt opgør i hovedstaden gør han en makaber opdagelse – andre mennesker forsvinder
også efter at have været om bord på det hollandske skib. Efterforskningen udvikler sig massivt og trækker

uhyggelige tråde ned igennem Europa ...

Den danske Mankell – I 2000 og 2003 høstede Lars Bedsted Gommesen store roser for de to første bøger om
Christian Krake. Store roser fik bøgerne for forfatterens unikke kendskab til kriminalpolities indsats mod

organiseret kriminalitet: Lars Bedsted Gommesen er specialuddannet i narkopolitiet. Anmeldere antydede, at
Danmark med Gommesen havde potentialet til at udvikle en pendant til Sveriges Henning Mankell. Men den

udvikling blev der sat en stopper for, da Lars Bedsted Gommesen i 2006 blev ramt af et lynnedslag.
Kampen for at vende tilbage til livet som menneske og forfatter efter ulykken er dokumenteret i udgivelsen
Alt blev hvidt (2013), og med Fremmed skib anløbet melder Lars Bedsted Gommesen sig atter ind i kampen
om de danske krimilæseres opmærksomhed, der her får et spændende og troværdigt indblik i politiets arbejde

med international kriminialtet – skrevet af én af politiets egne eksperter på området.

"Gommesen har begået en velskrevet krimi, hvis force er det troværdige miljø, skabt af hans mange års
erfaringer som betjent. Lidt atypisk for genren får vi serveret rigtig mange stemningsbilleder, som ... er med

til at øge læseoplevelsen. Kan sammenlignes med fx Arne Dahl, Mankell, Nesbø, eller Adler-Olsens
politiromaner." - Lektør: Steffen Gordon Nielsen

 

I Fremmed skib anløbet ankrer et hollandsk fragtskib op i et af de
gamle, udtjente bassiner i Københavns havn. En havneinspektør
forsvinder sporløst efter at have inspiceret skibet. Kriminalbetjent
Christian Krake sættes til at opklare mysteriet. Efter flere blinde
vinkler og et hårdt opgør i hovedstaden gør han en makaber

opdagelse – andre mennesker forsvinder også efter at have været om
bord på det hollandske skib. Efterforskningen udvikler sig massivt

og trækker uhyggelige tråde ned igennem Europa ...

Den danske Mankell – I 2000 og 2003 høstede Lars Bedsted
Gommesen store roser for de to første bøger om Christian Krake.

Store roser fik bøgerne for forfatterens unikke kendskab til
kriminalpolities indsats mod organiseret kriminalitet: Lars Bedsted
Gommesen er specialuddannet i narkopolitiet. Anmeldere antydede,
at Danmark med Gommesen havde potentialet til at udvikle en

pendant til Sveriges Henning Mankell. Men den udvikling blev der
sat en stopper for, da Lars Bedsted Gommesen i 2006 blev ramt af et

lynnedslag.
Kampen for at vende tilbage til livet som menneske og forfatter efter
ulykken er dokumenteret i udgivelsen Alt blev hvidt (2013), og med
Fremmed skib anløbet melder Lars Bedsted Gommesen sig atter ind i
kampen om de danske krimilæseres opmærksomhed, der her får et



spændende og troværdigt indblik i politiets arbejde med international
kriminialtet – skrevet af én af politiets egne eksperter på området.

"Gommesen har begået en velskrevet krimi, hvis force er det
troværdige miljø, skabt af hans mange års erfaringer som betjent.

Lidt atypisk for genren får vi serveret rigtig mange
stemningsbilleder, som ... er med til at øge læseoplevelsen. Kan
sammenlignes med fx Arne Dahl, Mankell, Nesbø, eller Adler-

Olsens politiromaner." - Lektør: Steffen Gordon Nielsen
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