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DET FORKVAKLEDE LIV Ole Rytter Hent PDF En flok mennesker bliver taget som gidsler ved et bankkup,
hvor de bliver ekstremt ydmyget. Den ændring, det medfører i de flestes tilværelse, er ikke til det bedre.

Hårdest ramt er den medicinstuderende Sabine, som af chokket vækker en slumrende isme. Den bevirker, hun
bliver opstemt af at se andre lide, og da hendes kæreste på omtrent samme tid på et kursus udsættes for en

traumatiserende oplevelse, udvikler de to et samliv med fatale følger.
De andre ofres eftervirkninger er mindre, men fælles er, at de er hårdt ramt. Men de forstår dog at udnytte

såvel flygtningesituationen samt den økonomiske lovgivning.
Uanset hvor stærk vores vilje end måtte være, er der altid udefrakommende begivenheder til at styre vort liv i

en forudbestemt retning. Uanset om det er skæbnebestemt eller genetisk bestemt.

Uddrag af bogen
”Laver du nu en ordentlig frokost!” udbrød Benny og kiggede spændt på køkkenbordet.

Det blev hans sidste ord i denne verden. Mette greb ham fast i bollerne, og i samme øjeblik han stivnede,
svingede Hubert stegepanden og slog ham af al kraft i baghovedet. Heldigvis faldt han med hovedet på et
kludetæppe, som opsugede den smule blod, der kom. De trak hurtigt en plasticpose over hovedet på ham,
mens han var bevidstløs, og snørede fast, så hvis ikke han var død, ville han i hvert fald hurtigt blive kvalt.

Der kom dog ingen dug på indersiden af posen, så de formodede, han var uskadeliggjort.

Om forfatteren
Ole Mollerup Rytter er født 1945 i Lemvig. Han har arbejdet som murer siden 1963 og fik først som

pensionist mulighed for at udleve sin skrivelyst. Hans første thriller At blive født var min første fejl udkom i
2015.
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