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Overvågningseffekten Steen B. J. Hent PDF Team Milton, bestående af Li-Mei, Ella, Ibsen og deres chef

Milton, er på opklaringsarbejde, da Matti findes forgiftet hjemme i sit hus. Matti arbejdede i et stort tøjfirma
All 2 Wear som it-ansvarlig. Hans nærmeste medarbejdere var primært flexjobbere. Spørgsmålet er, om det er
nogle på jobbet eller andre, der har villet Matti det ondt. To kvindelige ansatte i firmaet All 2 Wear føler sig

især overvåget og stalket, men de har grund til ikke at turde fortælle det til Team Milton. Søs oplever
mystiske tegn i hverdagen og fortæller nu mere åbent, men frygtsomt, om det råd, der fylder mere og mere i
hendes liv. Søs og Ellas mor, Oline, er drevet ud i uhyrligheder, som få mennesker over halvfjerds år ville

kunne klare. Men mens hun kæmper på den forkerte side af loven, øjner hun nogle muligheder. Dog er det en
utrolig svær balancegang, når ens datter og svigersøn netop arbejder inden for politiets efterforskningsenhed
Team Milton. Uddrag af bogen Det fik hende til at slappe helt af, at politiet var i nærheden, og hun tænkte på,
at Josefine havde overreageret totalt. Hun fortsatte lidt længere hen på gangen, hvor der var en dør, hvor der
stod kopirum på, men der var intet vindue i rummet. Hun greb fat i håndtaget og åbnede indad i rummet, men
i stedet for at gå ind i rummet blev der sat en klud for næsen af hende. Hun nåede kun flygtigt at registrere

lugten af æter, inden hun mistede bevidstheden. Hun blev trukket ind i rummet, der faktisk var to rum, da der
havde stået to kopimaskiner i rummet. Hun landede op mod noget blødt, og døren ud til gangen blev straks
lukket igen bag hende. Om forfatteren Steen B. J. (f. 1965) skriver en serie af krimier med hverdagsrealisme

og henvender sig til krimiinteresserede læsere i alle aldre og handler mest om mennesker og
skæbnefortællinger frem for blod, sex, vold og action. Sproget er hverdagsagtigt og uden manipulerende
billedsproglige virkemidler. Det giver læseren en unik frihed til selv at danne sig uforglemmelige og

personlige billeder ud fra de menneskelige relationer i den fremadskridende handling, hvor mord- og andre
krimigåder løses.

 

Team Milton, bestående af Li-Mei, Ella, Ibsen og deres chef Milton,
er på opklaringsarbejde, da Matti findes forgiftet hjemme i sit hus.
Matti arbejdede i et stort tøjfirma All 2 Wear som it-ansvarlig. Hans
nærmeste medarbejdere var primært flexjobbere. Spørgsmålet er, om
det er nogle på jobbet eller andre, der har villet Matti det ondt. To
kvindelige ansatte i firmaet All 2 Wear føler sig især overvåget og
stalket, men de har grund til ikke at turde fortælle det til Team



Milton. Søs oplever mystiske tegn i hverdagen og fortæller nu mere
åbent, men frygtsomt, om det råd, der fylder mere og mere i hendes
liv. Søs og Ellas mor, Oline, er drevet ud i uhyrligheder, som få
mennesker over halvfjerds år ville kunne klare. Men mens hun

kæmper på den forkerte side af loven, øjner hun nogle muligheder.
Dog er det en utrolig svær balancegang, når ens datter og svigersøn
netop arbejder inden for politiets efterforskningsenhed Team Milton.
Uddrag af bogen Det fik hende til at slappe helt af, at politiet var i
nærheden, og hun tænkte på, at Josefine havde overreageret totalt.
Hun fortsatte lidt længere hen på gangen, hvor der var en dør, hvor
der stod kopirum på, men der var intet vindue i rummet. Hun greb
fat i håndtaget og åbnede indad i rummet, men i stedet for at gå ind i
rummet blev der sat en klud for næsen af hende. Hun nåede kun

flygtigt at registrere lugten af æter, inden hun mistede bevidstheden.
Hun blev trukket ind i rummet, der faktisk var to rum, da der havde
stået to kopimaskiner i rummet. Hun landede op mod noget blødt, og

døren ud til gangen blev straks lukket igen bag hende. Om
forfatteren Steen B. J. (f. 1965) skriver en serie af krimier med

hverdagsrealisme og henvender sig til krimiinteresserede læsere i alle
aldre og handler mest om mennesker og skæbnefortællinger frem for

blod, sex, vold og action. Sproget er hverdagsagtigt og uden
manipulerende billedsproglige virkemidler. Det giver læseren en
unik frihed til selv at danne sig uforglemmelige og personlige

billeder ud fra de menneskelige relationer i den fremadskridende
handling, hvor mord- og andre krimigåder løses.
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