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Lig og Laurbær Kim Marthedal Hent PDF Byen bløder. Liget af en ung, homoseksuel mand bliver fundet i

Holmens Park. Viceinspektør Simon Falk kontakter freelancejournalist Adam Rasmussen og beder ham skrive
om det makabre mord. Men drabene er først lige begyndt. Er morderen en fremmed, eller færdes han i

bøssemiljøet i de indre by? Og hvem er ”soldaten”? Adam er selv homoseksuel, og under sin research støder
han på den karismatiske, heteroseksuelle Troy, hvis navn bliver ved med at dukke op i forbindelse med
mordene. Adam fascineres og tiltrækkes af ham, men må samtidig erkende, at han ikke aner, hvilke

hemmeligheder, Troy skjuler, eller hvordan han i virkeligheden ser på Adam. Uddrag fra bogen: Der var
morgensol på køkkenbordet, og fløjtende satte jeg kaffe over. Jeg ville hente avisen i postkassen og åbnede
døren ud til trappen. Indkøbsposen stod på måtten, og min hjerne forsøgte at kontakte mig, at advare mig og
sige, at jeg skulle lade posen være, men det var for sent. Jeg bukkede mig og kiggede ned i den. Det var ikke
nødvendigt at undersøge den gennemsigtige pose med det blodige indhold for at vide, hvad indholdet var. Jeg
væltede baglæns og ramte døren, så den fløj op og knaldede ind i køkkenbordet med et brag. Så løb jeg ud på
toilettet med hænderne for munden, og i sidste sekund nåede jeg at lægge mig på knæ foran kummen og

tømme min mave for indhold. Om forfatteren: Kim Marthedal (f. 1968) er uddannet grafiker og
kommunikatør. Har i perioder arbejdet freelance. Marthedal indledte sin forfatterkarriere i 2011 med

vampyrnovellen ”Bidemærker” i antologien Ti fortællinger fra fantasiens univers. I 2012 kom
novellesamlingen Adam & Evan – historier fra Paradis. Desuden bidrager Marthedal til bloggen

homolitteratur.wordpress.com.
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