
Den iranske gartner
Hent bøger PDF

Bjarne Reuter

Den iranske gartner Bjarne Reuter Hent PDF "Den iranske gartner er en overstadig, satirisk, grotesk, morbid,
skæg og respektløs historie om høj og lav i Dannevang.

Handlingen begynder den aften, da der på Rude Slot (det skal man ikke lede efter på kortet bliver fundet et
lig. Det tilhører en mandsperson, og vedkommende ligger død på køkkenbordet, med hovedet i en gryde
suppe, minestrone tyder de foreløbige undersøgelser på. Påklædningen er mangelfuld: Han er iført bh og

hofteholder, dertil sorte latextrusser. I panden har han et hul, der kun kan stamme fra et skud.

Den døde viser sig at være en iransk gartner, ansat på slottet. Det viser sig også, at det fatale skud er affyret af
Arveprins Bernhard, som bor på slottet sammen med sin kone, som, om end lidt oppe i årene, er i besiddelse
af en vældig livsappetit, som imidlertid ikke interesserer gemalen synderligt. Han er mere optaget af sit eget

køn, og under en munter sexleg med den iranske gartner er han kommet for skade at tage livet af ham.

Det er begyndelsen på historien, og derfra bliver det hele kun værre. Der er udfald mod ikke alene kongehus
og politikere, også rockeruvæsen, sportsdyrkelse og andet uvæsen står for skud (Bjarne Riis går ikke ram

forbi)."
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