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URET TIKKER Andreas Emil Christensen Hent PDF Da en ung kvinde bliver anholdt og sigtet for

meddelagtighed i et stort kunsttyveri, beslutter politikommissær Allan Staun at sætte alt ind på at finde
bagmændene. Han sætter Nicolai Laursen på sagen, en energisk og stædig efterforsker, hvis undersøgelser
bringer ham helt tilbage til tiden før Den Russiske Revolution. Men anholdelsen bliver også startskuddet til
en uforudset kædereaktion. Og da en række uforklarlige hændelser rammer efterforskningen, går det op for
Staun og Nicolai, at de er kommet på sporet af noget, der er langt farligere end et kunsttyveri. Hvem er det,
der trækker i trådene? Hvad er det, den hemmelighedsfulde kvinde skjuler? Hvem er offer, og hvem er
gerningsmand? Meget mod sin vilje bliver Nicolai Laursen pludselig personligt involveret i sagen. Så

forsvinder kvinden sporløst. Han og kollegerne befinder sig nu i et nervepirrende kapløb med tiden. Uddrag
af bogen ”Blandt de tilstedeværende på gerningsstedet blev obduktionen blot anset for en formalitet.
Dødsårsagen kunne fastslås af alle og enhver med et enkelt blik mod den afdødes pandebrask.” Om

forfatteren Andreas Emil Christensen er født i 1979 og uddannet jurist. I Uret tikker, som er hans debutroman,
inviteres læseren med indenfor i Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet. Under tilblivelsen

af bogen blev Andreas Emil Christensen selv ansat som senioranklager i samme afdeling.
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en energisk og stædig efterforsker, hvis undersøgelser bringer ham
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for Staun og Nicolai, at de er kommet på sporet af noget, der er langt
farligere end et kunsttyveri. Hvem er det, der trækker i trådene?

Hvad er det, den hemmelighedsfulde kvinde skjuler? Hvem er offer,
og hvem er gerningsmand? Meget mod sin vilje bliver Nicolai
Laursen pludselig personligt involveret i sagen. Så forsvinder



kvinden sporløst. Han og kollegerne befinder sig nu i et
nervepirrende kapløb med tiden. Uddrag af bogen ”Blandt de
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