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Børnenes ven S\u00f8ren Meinertsen Hent PDF Hovedpersonen i Børnenes ven er Anders Vestlin. Efter en

årrække som efterforskningsleder i Rigspolitiets Rejseafdeling (Rejseholdet) er han blevet chef for
kriminalpolitiet i Roskilde, headhuntet af politimester Birk Nielsen, der også har sørget for at ansætte den

lovende unge anklager Frederik Agnes. To små piger er blevet dræbt, og alt tyder på, at de har kendt manden,
og at han er blevet morder, fordi han frygtede at blive genkendt. Det bliver et sandt mareridt for alle, der har
kendt de to piger. Det bliver også et mareridt for politiet og for den nye kriminalinspektør, Anders Vestlin, der
må kæmpe en sej kamp – både politisk og juridisk – for at få afsløret og dømt den formodede gerningsmand.
Uddrag »Har De været i retten før, Philip Quist?« »Ikke det, jeg kan huske.« »Så kan jeg måske hjælpe ...?«

Philip Quist vred sig lidt uroligt på stolen. For helvede, tænkte Anders Vestlin. Sig, det er løgn. En
skoleinspektør kan da for helvede ikke have en plettet straffeattest. Det havde han nu heller ikke, men det var

faktisk værre. »De har modtaget et bødeforlæg, ikke sandt?« »Jo.« »Kan De huske hvorfor?« »Det var i
forbindelse med en demonstration. Vi var jo så unge …« »Var De medlem af et parti?« »Ja.« »Var det et
yderligtgående parti?« »Nej, vi var jo så mange, der …« »I forhold til Bernhard Mintkvist, som har været

medlem af Hjem- meværnet og er en ivrig tilhænger af Vestunionen og ved flere lejligheder har repræsenteret
sit fædreland i NATO, så må man vel sige, at kommuni- sterne er et yderligtgående parti, ikke sandt?« Philip
Quist svarede ikke. »Ikke sandt?« »Jo, måske.« »Og De var sigtet for at afgive falsk forklaring, men slap med
et bøde- forlæg af en meget venlig dommer, ikke sandt?« »Det var en god ven, jeg forsøgte at hjælpe.« »Har
De mange venner?» »Nja, det ved jeg ikke … næh mange …« »De betragter det vel som en vennetjeneste,
når forældrene til børnene på Deres skole gør det lettere for Dem at være skoleinspektør, ikke sandt?« »Jo,
selvfølgelig. Forældreopbakning er vigtig – ikke mindst for bø’nenes skyld …« Om forfatteren Søren

Meinertsen (f. 1948) er cand.jur. Han skriver kriminalromaner, som især beskæftiger sig med de juridiske
komplikationer i efterforskningen. Desuden er han fast blogger på www.golf.dk, hvor han hver tirsdag skriver

"Golferens blog". Han har tidligere udgivet Golfspillerens farfar og andre golfhistorier (2016).
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og alt tyder på, at de har kendt manden, og at han er blevet morder,



fordi han frygtede at blive genkendt. Det bliver et sandt mareridt for
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ikke, men det var faktisk værre. »De har modtaget et bødeforlæg,
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må man vel sige, at kommuni- sterne er et yderligtgående parti, ikke
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De var sigtet for at afgive falsk forklaring, men slap med et bøde-
forlæg af en meget venlig dommer, ikke sandt?« »Det var en god

ven, jeg forsøgte at hjælpe.« »Har De mange venner?» »Nja, det ved
jeg ikke … næh mange …« »De betragter det vel som en

vennetjeneste, når forældrene til børnene på Deres skole gør det
lettere for Dem at være skoleinspektør, ikke sandt?« »Jo,

selvfølgelig. Forældreopbakning er vigtig – ikke mindst for bø’nenes
skyld …« Om forfatteren Søren Meinertsen (f. 1948) er cand.jur.
Han skriver kriminalromaner, som især beskæftiger sig med de
juridiske komplikationer i efterforskningen. Desuden er han fast
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