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Rejseholdet 5: Lig i lasten Anne Mikkelsen Hent PDF " 'Hvad i helvede...?' Frost sprang hen mod det mørke
hul og rettede strålen fra en lommelygte ind i containeren. Strålen faldt på et syndigt rod: Flyttekasser, en

sofa, lamper, døde potteplanter, malerier svøbt i pap, en telefon, reoler, stadig stablet i en professionel orden
bagerst. Men yderst i containeren lå tingene hulter til bulter. Også Karsten, hvis korpus var møvet ind og sat i
spænd mellem en stabel flyttekasser og bagsiden af en bordplade. Lommelygtens stråle fangede Karstens
hoved, som var tværet ned i containerens bund mod en madres. Det, der engang var et øje, flød ned ad det,

der engang var kinder. Ligvæskerne havde vandet madrasserne helt snaskede."

Krimninalassistent Klante hørte få minutter senere Frost råb om hjælp. Klante var på orlov i Grønland for at
være sammen med sin kæreste, men blev nu kastet ud i en ganske vanskelig kriminalteknisk opgave.

Samtidig med han blev kaste ind i det lille samfund af danskere, der mere eller mindre frivilligt befandt sig i
Angiaaq, nord for polarcirklen – og brød sig mere eller mindre om det. Og om hinanden. Alle havde en fortid

– Der er lig i lasten ...

Den faste stab i sektionen består af kriminalassistenterne Charlotte, Klante, journalfører Dorrit,
kriminalkommissær HH og kriminalinspektør Peter Thoring. Fortællingen følger dem i deres arbejde, og i
deres kærligheds- og privatliv. Omkring dem er en større stab af teknikere, odontologer, retsmedicinere og

andre med betydning for opklaringen af forbrydelserne.

Bøgerne er alle bygget på virkelige sager, og er blevet til i et samarbejde med Per Kanding, der er tidligere
chef for rejseholdet. Per Kanding har blandt andet medvirket med oplæg til historierne

 

" 'Hvad i helvede...?' Frost sprang hen mod det mørke hul og rettede
strålen fra en lommelygte ind i containeren. Strålen faldt på et

syndigt rod: Flyttekasser, en sofa, lamper, døde potteplanter, malerier
svøbt i pap, en telefon, reoler, stadig stablet i en professionel orden
bagerst. Men yderst i containeren lå tingene hulter til bulter. Også
Karsten, hvis korpus var møvet ind og sat i spænd mellem en stabel
flyttekasser og bagsiden af en bordplade. Lommelygtens stråle
fangede Karstens hoved, som var tværet ned i containerens bund
mod en madres. Det, der engang var et øje, flød ned ad det, der
engang var kinder. Ligvæskerne havde vandet madrasserne helt

snaskede."

Krimninalassistent Klante hørte få minutter senere Frost råb om
hjælp. Klante var på orlov i Grønland for at være sammen med sin
kæreste, men blev nu kastet ud i en ganske vanskelig kriminalteknisk

opgave. Samtidig med han blev kaste ind i det lille samfund af
danskere, der mere eller mindre frivilligt befandt sig i Angiaaq, nord
for polarcirklen – og brød sig mere eller mindre om det. Og om

hinanden. Alle havde en fortid – Der er lig i lasten ...

Den faste stab i sektionen består af kriminalassistenterne Charlotte,
Klante, journalfører Dorrit, kriminalkommissær HH og



kriminalinspektør Peter Thoring. Fortællingen følger dem i deres
arbejde, og i deres kærligheds- og privatliv. Omkring dem er en
større stab af teknikere, odontologer, retsmedicinere og andre med

betydning for opklaringen af forbrydelserne.

Bøgerne er alle bygget på virkelige sager, og er blevet til i et
samarbejde med Per Kanding, der er tidligere chef for rejseholdet.
Per Kanding har blandt andet medvirket med oplæg til historierne
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