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Fritstillet Erik Frandsen Hent PDF Da bogens hovedperson uden videre bliver fritstillet fra sit mangeårige job
i banken, tager han en beslutning: Han vil have hævn. Han vil ikke acceptere, at ledelsens beslutning om
besparelser alene skal gå ud over ham selv og mange andre kolleger i banken, så han indleder sit eget

hævntogt. Der er ingen plads til barmhjertighed, så han planlægger iskoldt udslettelsen af bankens samlede
direktion.

Planen iværksættes og et dramatisk forløb tager sin begyndelse. Kriminalkommissær Frank Pedersen og hans
hold skal prøve at finde mening i det besynderlige sagsforløb. Også privatdetektiv Janus Bertoni vikles ind i
dramaet, da han tilfældigvis arbejder på en sag med forbindelse til banken. Inden længe er begge parter dybt

involveret i jagten på den forurettede bankfunktionær ...

Uddrag af bogen:
Manden bevægede sig ned til bilen som i slowmotion. Hans hjerne var totalt tom. Tømt af en enkelt sætning:
"Du er fritstillet". Aldrig, aldrig nogen sinde havde han forestillet sig denne situation. Uanset hvor meget han

prøvede at fokusere på verden omkring sig, lykkedes det ikke. Da han satte sig ind i den nye Audi A8,
begyndte tingene ligesom at falde på plads. Allerede her kunne han mærke, at hævnen begyndte at brænde
indeni. Han kendte de mennesker, som måtte stå bag hans fyring fra banken. Han kørte stille og roligt ud af

Aarhus Midtby og bevægede sig langs med havnen og videre op ad Skovvejen mod Risskov. Denne tur havde
han kørt masser af gange, men ikke på dette tidspunkt af dagen. Da han nærmede sig den flotte villa, tænkte

han på, om det nu var slut med det gode liv her ved vandet og stranden.

Om forfatteren:
Erik Frandsen er født i Aarhus i 1954. Han flyttede i 1979 til Galten beliggende mellem Aarhus og Silkeborg
og har nu i 25 år boet i Høver. Han har arbejdet gennem 35 år i den finansielle sektor, primært inden for
investeringsrådgivning og finansiel rådgivning. Han har også undervist på flere kurser. I 2011 forlod han

arbejdsmarkedet for blandt andet at udleve forfatterdrømmen.

 

Da bogens hovedperson uden videre bliver fritstillet fra sit
mangeårige job i banken, tager han en beslutning: Han vil have

hævn. Han vil ikke acceptere, at ledelsens beslutning om besparelser
alene skal gå ud over ham selv og mange andre kolleger i banken, så
han indleder sit eget hævntogt. Der er ingen plads til barmhjertighed,
så han planlægger iskoldt udslettelsen af bankens samlede direktion.
Planen iværksættes og et dramatisk forløb tager sin begyndelse.

Kriminalkommissær Frank Pedersen og hans hold skal prøve at finde
mening i det besynderlige sagsforløb. Også privatdetektiv Janus
Bertoni vikles ind i dramaet, da han tilfældigvis arbejder på en sag
med forbindelse til banken. Inden længe er begge parter dybt
involveret i jagten på den forurettede bankfunktionær ...

Uddrag af bogen:
Manden bevægede sig ned til bilen som i slowmotion. Hans hjerne
var totalt tom. Tømt af en enkelt sætning: "Du er fritstillet". Aldrig,
aldrig nogen sinde havde han forestillet sig denne situation. Uanset
hvor meget han prøvede at fokusere på verden omkring sig, lykkedes
det ikke. Da han satte sig ind i den nye Audi A8, begyndte tingene
ligesom at falde på plads. Allerede her kunne han mærke, at hævnen



begyndte at brænde indeni. Han kendte de mennesker, som måtte stå
bag hans fyring fra banken. Han kørte stille og roligt ud af Aarhus

Midtby og bevægede sig langs med havnen og videre op ad
Skovvejen mod Risskov. Denne tur havde han kørt masser af gange,
men ikke på dette tidspunkt af dagen. Da han nærmede sig den flotte
villa, tænkte han på, om det nu var slut med det gode liv her ved

vandet og stranden.

Om forfatteren:
Erik Frandsen er født i Aarhus i 1954. Han flyttede i 1979 til Galten
beliggende mellem Aarhus og Silkeborg og har nu i 25 år boet i
Høver. Han har arbejdet gennem 35 år i den finansielle sektor,

primært inden for investeringsrådgivning og finansiel rådgivning.
Han har også undervist på flere kurser. I 2011 forlod han

arbejdsmarkedet for blandt andet at udleve forfatterdrømmen.
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