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"Hvor dum kan man være?", tænkte manden. Undrede sig oprigtigt, mens han betragtede kvinden i sengen.
Hun lå på maven med sort bind for øjnene. Vred sig en smule, sitrede af og til. Af vellyst. Var iført håndjern
og lænket med begge arme til sengestolperne på den brede dobbeltseng. Hendes fødder med de omhyggeligt
malede tånegle var beklædt med sylespidse stiletter. De fyldige lår endte i en sort skovtrusse, der sad stramt
henover maven, som var stor. Ligesom hendes ende. "Så dum som hende der åbenbart", tænkte han videre.

Og skred til værks.

29. marts

Lars havde ikke lyst til at blive til grin. Derfor fortalte han heller ikke nogen, hvad han så den morgen, han
røgtede garn på den blikstille fjord: en rund tingest, der lå og boppede i vandet. Det kunne være en fodbold
efter størrelsen at dømme - men så havde den noget langt sort hår flydende omkring sig. Mågerne havde også
øje for det, og dykkede med sultne næb for at få fat i godbidder. Genstanden kom så tæt på, at han dykkede
den med sin køl. Derfor fik han ikke kigget nøjere efter, og derfor kunne han lyve lidt for sig selv og sige, at

det "var nok ikke noget".

Rejseholdet bliver tilkaldt af Frederikssund politi, da et nøgent og halvråddent ben dukker op ved Kulhuse
Havn. Og heromkring, ned langs Isefjorden og Roskilde Fjord, dukker stadig flere brikker op i den sag, der

handler om et parteret lig.

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

SXL

 

12. marts

"Hvor dum kan man være?", tænkte manden. Undrede sig oprigtigt,
mens han betragtede kvinden i sengen. Hun lå på maven med sort
bind for øjnene. Vred sig en smule, sitrede af og til. Af vellyst. Var
iført håndjern og lænket med begge arme til sengestolperne på den
brede dobbeltseng. Hendes fødder med de omhyggeligt malede

tånegle var beklædt med sylespidse stiletter. De fyldige lår endte i en
sort skovtrusse, der sad stramt henover maven, som var stor.

Ligesom hendes ende. "Så dum som hende der åbenbart", tænkte han
videre. Og skred til værks.



29. marts

Lars havde ikke lyst til at blive til grin. Derfor fortalte han heller
ikke nogen, hvad han så den morgen, han røgtede garn på den
blikstille fjord: en rund tingest, der lå og boppede i vandet. Det

kunne være en fodbold efter størrelsen at dømme - men så havde den
noget langt sort hår flydende omkring sig. Mågerne havde også øje

for det, og dykkede med sultne næb for at få fat i godbidder.
Genstanden kom så tæt på, at han dykkede den med sin køl. Derfor
fik han ikke kigget nøjere efter, og derfor kunne han lyve lidt for sig

selv og sige, at det "var nok ikke noget".

Rejseholdet bliver tilkaldt af Frederikssund politi, da et nøgent og
halvråddent ben dukker op ved Kulhuse Havn. Og heromkring, ned
langs Isefjorden og Roskilde Fjord, dukker stadig flere brikker op i

den sag, der handler om et parteret lig.

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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