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Ondt liv Henrik Jensen Hent PDF Selvom det er mere end 40 år siden, er Jørgen Langholm aldrig kommet sig
over drabet på Henriette, der var hans ungdoms store kærlighed. Da han en dag modtager en mystisk æske

med et morbidt indhold, vækkes ikke kun det gamle mareridt igen, et nyt og mere grusomt starter. Indholdet i
æsken binder på uhyggelig vis det gamle, og ellers opklarede, drab sammen med hans elskede steddatter,

Mille, der er forsvundet under en ferie i Spanien. Herefter starter et kapløb med tiden over de næste 72 timer
– fra København NV til Frederiksberg og videre til Costa del Sol, for at redde Mille fra en psykopatisk

seriemorder. En seriemorder, der kender Langholm godt — særdeles godt. Om forfatteren Henrik Jensen (f.
1962) bor i Ballerup med sin hustru og søn. Han er født på Østerbro, men opvokset i det københavnske

Nordvestkvarter, hvor også en stor del af handlingen i debutromanen Ondt Liv foregår. Romanskrivningen er
kun en hobby. Til daglig arbejder han som servicekonsulent i hjælpemiddelbranchen.
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der er forsvundet under en ferie i Spanien. Herefter starter et kapløb

med tiden over de næste 72 timer – fra København NV til
Frederiksberg og videre til Costa del Sol, for at redde Mille fra en
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