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Det der er værre Lars Kj\u00e6degaard Hent PDF Drabsefterforsker Thor Belling får et alvorligt problem i
Det der er værre, da en døende kvinde ud af det blå tilstår et drab, som Belling ti år tidligere fik dømt en

anden for. Den dømte tilstod og har udstået næsten hele sin straf. Men hvorfor tilstod han? Thors
samvittighed er anfægtet, og han beslutter at kontakte den dømte mand, inden han løslades. Besøget giver
ham ikke alle svar, og da skæbnen kort efter indhenter den uskyldige mand, begynder en ny sag. Hvorfor

valgte manden at gå frivilligt i fængsel? Efterforskningen afdækker en række triste forhold i mandens liv, men
den fulde opklaring sætter både Hvid og Belling på en hård prøve. Det der er værre er den niende roman i
serien om makkerparret Anita Hvid og Thor Belling, men kan læses uafhængigt af de foregående. Serien

kombinerer et nervepirrende plot med troværdige samtidsskildringer. Pressen skriver: »Lars Kjædegaard kan
som bekendt bare det med plots og who done it-genren […] miljøskildringer, som rummer både satire og en

høj grad af autenticitet […] helt elementært gribes læseren desuden af nysgerrighed, spænding og
overraskelse sammen med Kjædegaards nye krimi.« ***** – Preben Rasmussen, Fyens Stiftstidende »Lars
Kjædegaard har leveret en af sine bedste, mest hæsblæsende og mest elegante politirutineromaner. […] flot
plot […] Kjædegaard styrer uden om klicheerne« ***** – Bo Tao Michaëlis, Politiken »Kjædegaard mestrer
det begavede i det banale, det overraskende i det oplagte og det foruroligende i det forudsigelige. At han kan
levere ni stærke bøger i serien på fem år, er beundringsværdigt, og at han kan holde både form og nerve hele

vejen, er både imponerende og særdeles læseværdigt.« ***** – Marie Louise Toksvig, Ekstra Bladet
»stilsikkert […] overraskende drejninger« – Claus Kjærsgaard, Helsingør Dagblad »Et originalt plot og en
stor gåde at løse for makkerparret. Lars Kjædegaards styrke er igen hans sprog og overbevisende dialoger.« –

Per Månson, Lektør
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