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Forbundne kar Kim Risør Hent PDF Det, der skulle have været en harmonisk, eksotisk rundrejse i Thailand
for den reflekterende Kevin og hans familie i anledning af hans 50-års fødselsdag, udvikler sig i stedet til

deres livs mareridt, da den yngste datter bliver kidnappet.

Familien har hårdt brug for hjælp fra Kevins gamle, barske kammerat, Jack, der er lidt af en kvindebedårer.
Jack har altid levet sin frihedstrang helt ud, men han bærer rundt på en hemmelighed og en trang til en anden

tilværelse.

Jack får selv senere brug for hjælp, da han beslutter sig for at likvidere de mest psykopatiske banditter, han
har oplevet i sit liv som elitesoldat og sikkerhedsrådgiver.

Det drama, der udfolder sig, afløses af tanker om de fundamentale ting, der berører os alle sammen som
mennesker, når vi skal finde mening med livet og træffe vores valg på egne vegne og som del af noget større.

Uddrag af bogen
Jack og betjenten havde ikke gået ret langt, før de så spor efter tumult på jorden og i græsset. Der var
tydeligvis sket et eller andet voldsomt. Måske havde de tilfangetagne forsøgt at kæmpe sig fri eller at

nedlægge deres bortfører. De undersøgte buskadset og omgivelserne et stykke tid, og pludselig så de omridset
af en person inde under nogle store blade et stykke nede ad skrænten. De kurede ned ad skrænten og fandt
taxachaufføren; død, som de frygtede. Han havde fået nogle slag i hovedet enten i en slåskamp eller ved

faldet ned ad skrænten. Slagene var dog næppe dødsårsagen, men det var derimod skudsåret i maveregionen.
Lige inden de skulle til at kravle op igen, opdagede Jack nogle skrevne tegn i leret tæt på liget.

Om forfatteren
Kim Risør er født i 1961 og efter en god opvækst i en livlig og inspirerende familie, valgte han en karriere i
finanssektoren. Udlandsophold, rejser, videreuddannelse og gennemlevede bankfusioner har givet ham en
god faglig og menneskelig erfaring og lyst til at arbejde med uafhængig rådgivning – og nu også lyst til at

forfatte en roman.
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