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Ringmanden Allan Erik Mortensen Hent PDF Politibetjenten Jon Harding er efter et nervesammenbrud flyttet
fra sædelighedspolitiet på Vesterbro til den lille by Gæringe på Vestsjælland. Her kæmper han en stille kamp

mod hverdagens små fortrædeligheder, mens han diskret forsøger at løse gåden om en
serievoldtægtsforbryder, der har overfaldet flere kvinder gennem de seneste år. Da der findes et lig i skoven
nord for byen, bliver Jon kaldt ud til findestedet for at assistere kriminalpolitiet. Offeret er blevet fastspændt
med kæder og brændt til døde. Den søvnige landsby vækkes til live af historien, og snart begynder snakken at
gå. Jons mavesure makker, Viggo, gør ikke hverken livet eller opgaven nemmere, og da Jon forsøger at gå ind
i sagen om liget i skoven, opdager han ting i landsbysamfundet, som han ikke havde drømt om. Jons vrede

vokser, og han må nedbryde egne grænser, men også bøje samfundet love i sit forsøg på at finde
gerningsmanden eller gerningsmændene! Uddrag af bogen Først var det svært for Jon at se, hvad de gik hen
imod, men da han kom helt tæt på, var der ingen tvivl. Til trods for at han var brændt til ukendelighed, var
Jon stensikker på, at det var Jens Jørgensen, der sad ved træet med armene spændt ud til siderne med kæder.
Han sad med spredte ben, og det var tydeligt at se, at der havde været et bål under hver af hans hænder og et
mellem hans ben. Hans ansigt var forkullet og hans hænder og arme lignede tørre grene. Hans mund stod

åben og han sad med nakken tilbage. Jon kunne genkende hans tøj, selv om det meste var brændt. Også hans
træsko, som stod ved siden af liget, var nemme at genkende. Om forfatteren Allan Erik Mortensen (f. 1970) er

opvokset på Frederiksberg, men bosat i Høng ved Slagelse. Han har bl.a. arbejdet som slagter,
manuskriptforfatter, skuespiller og instruktør, før han i 2006 uddannede sig til folkeskolelærer. Han

debuterede i 2015 med selvbiografien En natsværmers bekendelser. I 2017 udgav han spændingsromanen
Gaumjan – Min brors vogter.
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