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HÆVNTØRST OG PISTACIENØDDER Poul-Henrik Pedersen Hent PDF En kendt forfatter findes død. Var
der tale om mord? Og i givet fald hvem var morderen - hans sexfikserede kunstnerkone eller én af byens
fremtrædende forretningsfolk? Eller en helt tredje? Efterforskningen afslører nemlig hidtil ukendte sider af
afdødes fortid, og pludselig peger noget på, at den israelske efterretningstjeneste, Mossad, kan stå bag

likvideringen. Men spor fører også til okkulte og ekstremistiske miljøer.

Da en ven til forfatteren efterfølgende findes myrdet, tager sagen en helt ny drejning, og først efter en uhyre
vanskelig efterforskning, hvor byens ærbare facade fuldstændig krakelerer, lykkes det kriminalinspektør Hans

Poulsen med bistand fra uvant side at blotlægge forbrydelsens omfang og afsløre den bestialske morder.

Om forfatteren:
Poul-Henrik Pedersen, er født 1945 i Raarup ved Horsens, og har siden 1969 været bosiddende 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.

Dette er hans anden kriminalroman. Hans debutromanen "Moralens Bøddel" udkom i 2011.
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