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Mord i myldretiden Dan Turèll Hent PDF Forlaget skriver: Jazzguitaristen Carsten Friis - en gammel ven af
Dan Turèlls journalist-detektiv - synker død om under en sommer-koncert på Kultorvet i København.

Politiets undersøgelse viser, at Carsten er død af en dosis forgiftet morfin, og sammen med politiinspektør
Ehlers går journalisten i gang med at efterforske de begivenheder, der har ført til ungdomsvennens død.

Det bliver lange, intense døgn i den indre bys nattemiljø, hvor afsløringer af kynisk narkohandel blandes med
minder om et liv i jazzmusikkens altfortærende favntag.

»Det er Dan Turèlls syvende kriminalroman, og så langt hans bedste. en gennemmusikalsk roman med en
sprød tone af vemod.«

- B.T.

»Således er det atter en fascinerende blanding af bohemeliv og biedermeierstil, der er kommet ud af Turèlls
kærlighed til krimigenren. Den blandes ikke bedre, vogt Dem for efterlignere!«

- Berlingske Tidende

»Han skriver så overbevisende godt, så sproggnistrende godt, så følelsesswingende godt.«
- Politiken. Målgruppe: Fra 14 år
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