
Døden Danser Mazurka
Hent bøger PDF

Erik Enegren

Døden Danser Mazurka Erik Enegren Hent PDF Døden danser mazurka er en krimi/spændingsroman med
rødder tilbage til 2. Verdenskrig.

Om Bogen

Den 2. Verdenskrig spiller en vigtig rolle i Døden danser mazurka og historiske personer optræder men det er
ikke en historisk roman og de få historiske indslag er primært medtaget for at give læseren en fornemmelse af
tidsånden dengang i 1940'ne. Døden danser mazurka er fiktion men forsøgt bragt så tæt på virkeligheden som
mulig. Logik, logistik og sandsynlighed samt et uigennemskueligt plot er essentielt i fortællingen. Geografisk
udspiller Døden danser mazurka sig hovedsagelig i Danmark (Vestsjælland, Bornholm og København), med

afstikkere til Polen, Nigeria og Thailand.
Døden danser mazurka er en kompleks historie og læseren bliver gentagne gange stillet overfor intellektuelle
udfordringer på flere niveauer. Der stilles krav til læseren. Hun/han skal holde hovedet koldt, øjnene på stilke,
ørerne stive og tungen lige i munden. Derimod vil hun/han forgæves lede efter sadistiske voldsorgier eller

udpenslede bizarre sexscener.

Døden danser mazurka er anderledes, spændende, realistisk, vedkommende og overraskende.

Mogens Lundh tidligere kriminalinspektør i Rigspolitiet og afdelingschef i Europol, Organised Crime
Department, har givet følgende karakteristik af bogen:

”Forfatterens historiske og kriminalistiske indsigt er enestående og tankevækkende. Bogen beskriver
realistisk og levende internationale kriminalitetsformer, efterforskningsmetoder, politisamarbejde og
problemer, som de ofte forekommer i virkelighedens verden, set i såvel lokalt som i nationalt og

internationalt perspektiv. Romanen har et så spændende og realistisk set-up, at man helt glemmer fiktionen og
hurtigt føler sig indført i en virkelig research med rødder tilbage til 2. verdenskrig. Det er en bog, man nødigt

lægger fra sig, når man først har åbnet den.”

Kritik

Det skinner klart igennem, at forfatteren ved en minutiøs research har skabt en spændende, medrivende og
fængslende historie. Kort sagt det er en bragende flot debut!

Finn Hansen, Krimi-Cirklen Nr. 4, 2010.

Dialogerne er overbevisende og romanen er præget af stor grundighed og rigelig spænding. En pointe til slut i
bogen afslører, at der er mere end en grund til den store handlingsmætning. Alle Berglunds undersøgelser og
interviews efterfølges af et tilbageblik på netop den relevante episode. Hermed bliver romanen levende og

afvekslende ... Birte Strandby Bogvægten, 11 april 2011.

Lektør udtalelse til bibliotekerne
Døden danser mazurka er en spændende dansk krimi med mange aktuelle problemstillinger. Bogens

opbygning starter som en fortælling om en søgende mand, og herefter udvikler bogen sig til en spændende
krimi. Efter en start med historisk indhold og detaljer, bringes fortællingen ind i nutiden, og der kommer
virkelig fart over handlingen. Læseren skal holde koncentrationen, indtil bogens mange tråde meningsfuldt

samles til sidst. Lektør: Rikke Bruun.

Hvad handler bogen om?

Emil Berglund, enkemand og medarbejder i et IT firma, får ved sin fars død den chokkerende meddelelse, at
han er adopteret. Efter svære overvejelser, beslutter han sig for at eftersøge sin biologiske mor Maria, der kom
som flygtning fra Polen via Litauen til Bornholm kort før Danmarks besættelse i 1940. En tur til Bornholm
bringer en dagbog for dagen, som fortæller en kærlighedshistorie om to menneskeskæbner i et storpolitisk
magtspil fra 1939-43. Dagbogen sætter også fokus på tre gymnasiedrenges aktiviteter i 1943. De er i dag
ældre mænd men stadig aktive på hver deres felt. Det viser sig, at Maria der er jøde, er blevet stukket til
gestapo af én af de tre og sendt i kz-lejr, men af hvem? Berglund må igen til Bornholm og får der nyttige
oplysninger fra en forhenværende pedel på gymnasiet. Sagen kompliceres imidlertid yderligere ved at en af

de gamle drenge findes hængt på en gård i Vestsjælland ikke langt fra Berglunds hjem, tilsyneladende
selvmord.

Kriminalinspektør Einer E. G. Kern, der nu træder ind på scenen fatter mistanke til dødsfaldet og starter en
efterforskning, der blotlægger forbrydelser som Sexturisme, børnepornografi og pengevask. Emil Berglund
fortsætter imens sine egne undersøgelser og hans liv bringes ved flere lejligheder i alvorlig fare, ikke mindst
under en dramatisk rejse til Nigeria, hvor han også møder den kærlige Lin Dragstrup og optakten til en



romantisk affære. Hjemme igen får Berglund hjælp af en journalistven, der i KGBs arkiver i Moskva finder
afgørende materiale, men den sidste brik mangler, og Berglund må atter en tur til Bornholm. En retssag og
efterfølgende dom mod en af de gamle drenge ender dramatisk foran Domhuset på Nytorv i København.

Forskellige indikationer undervejs antyder imidlertid, at der måske er en 3. person involveret. Men hvem er
det og hvad er motivet? Kern fordyber sig igen i dagbogen, et kryptisk digt må fortolkes og pludselig tegner
der sig et nyt billede som involverer den polske stat. Kern finder ud af, at en forbrydelse der omfatter et beløb
i millionklassen i EURO vil blive begået under Kronprinseparets bryllup, men han kender hverken tidspunkt
eller sted, og han har heller ikke noget ansigt på forbryderen. Medens Kronprinseparret efter vielsen kører i
karet forbi Helligåndskirken på ”Strøget” i København, udspilles der i kvarteret bagved et større drama. Kern
kommer for sent. Hvor gemmer forbryderen sig, hvem er det og hvordan vil han slippe ud af landet? Det hele
ender i en lille vestsjællandsk landsby i en dramatisk finale, på jorden, i luften og i vandet. Bogen slutter med

at Berglund (og læseren) får sig en mega overraskelse.

Om forfatteren

Erik Enegren er født i 1940. Han er cand. jur. og har indtil for nyligt haft sit virke i finans- og
softwarebranchen. Han bor i København. Ideen til bogen havde ligget latent i forfatterens bevidsthed i mange

år, men først i forbindelse med hans hustrus sygdom og død, fik han tid og lejlighed til at skrive bogen
færdig. Polske forhold af historisk og kulturel art er i et vist omfang integreret i bogen. Forfatterens interesse
for disse forhold skyldes bl.a., at hans oldefar immigrerede til Danmark fra Polen i midten af 1800 tallet.

Erik Enegrens næste bog Løn som forskyldt forventes at udkomme i sommeren 2016.

 

Døden danser mazurka er en krimi/spændingsroman med rødder
tilbage til 2. Verdenskrig.

Om Bogen

Den 2. Verdenskrig spiller en vigtig rolle i Døden danser mazurka og
historiske personer optræder men det er ikke en historisk roman og
de få historiske indslag er primært medtaget for at give læseren en
fornemmelse af tidsånden dengang i 1940'ne. Døden danser mazurka
er fiktion men forsøgt bragt så tæt på virkeligheden som mulig.
Logik, logistik og sandsynlighed samt et uigennemskueligt plot er
essentielt i fortællingen. Geografisk udspiller Døden danser mazurka

sig hovedsagelig i Danmark (Vestsjælland, Bornholm og
København), med afstikkere til Polen, Nigeria og Thailand.

Døden danser mazurka er en kompleks historie og læseren bliver
gentagne gange stillet overfor intellektuelle udfordringer på flere
niveauer. Der stilles krav til læseren. Hun/han skal holde hovedet
koldt, øjnene på stilke, ørerne stive og tungen lige i munden.

Derimod vil hun/han forgæves lede efter sadistiske voldsorgier eller
udpenslede bizarre sexscener.

Døden danser mazurka er anderledes, spændende, realistisk,
vedkommende og overraskende.

Mogens Lundh tidligere kriminalinspektør i Rigspolitiet og
afdelingschef i Europol, Organised Crime Department, har givet

følgende karakteristik af bogen:
”Forfatterens historiske og kriminalistiske indsigt er enestående og
tankevækkende. Bogen beskriver realistisk og levende internationale
kriminalitetsformer, efterforskningsmetoder, politisamarbejde og
problemer, som de ofte forekommer i virkelighedens verden, set i



såvel lokalt som i nationalt og internationalt perspektiv. Romanen
har et så spændende og realistisk set-up, at man helt glemmer
fiktionen og hurtigt føler sig indført i en virkelig research med

rødder tilbage til 2. verdenskrig. Det er en bog, man nødigt lægger
fra sig, når man først har åbnet den.”

Kritik

Det skinner klart igennem, at forfatteren ved en minutiøs research
har skabt en spændende, medrivende og fængslende historie. Kort

sagt det er en bragende flot debut!
Finn Hansen, Krimi-Cirklen Nr. 4, 2010.

Dialogerne er overbevisende og romanen er præget af stor
grundighed og rigelig spænding. En pointe til slut i bogen afslører, at

der er mere end en grund til den store handlingsmætning. Alle
Berglunds undersøgelser og interviews efterfølges af et tilbageblik på
netop den relevante episode. Hermed bliver romanen levende og

afvekslende ... Birte Strandby Bogvægten, 11 april 2011.

Lektør udtalelse til bibliotekerne
Døden danser mazurka er en spændende dansk krimi med mange
aktuelle problemstillinger. Bogens opbygning starter som en

fortælling om en søgende mand, og herefter udvikler bogen sig til en
spændende krimi. Efter en start med historisk indhold og detaljer,
bringes fortællingen ind i nutiden, og der kommer virkelig fart over
handlingen. Læseren skal holde koncentrationen, indtil bogens
mange tråde meningsfuldt samles til sidst. Lektør: Rikke Bruun.

Hvad handler bogen om?

Emil Berglund, enkemand og medarbejder i et IT firma, får ved sin
fars død den chokkerende meddelelse, at han er adopteret. Efter
svære overvejelser, beslutter han sig for at eftersøge sin biologiske

mor Maria, der kom som flygtning fra Polen via Litauen til
Bornholm kort før Danmarks besættelse i 1940. En tur til Bornholm
bringer en dagbog for dagen, som fortæller en kærlighedshistorie om

to menneskeskæbner i et storpolitisk magtspil fra 1939-43.
Dagbogen sætter også fokus på tre gymnasiedrenges aktiviteter i
1943. De er i dag ældre mænd men stadig aktive på hver deres felt.
Det viser sig, at Maria der er jøde, er blevet stukket til gestapo af én

af de tre og sendt i kz-lejr, men af hvem? Berglund må igen til
Bornholm og får der nyttige oplysninger fra en forhenværende pedel
på gymnasiet. Sagen kompliceres imidlertid yderligere ved at en af
de gamle drenge findes hængt på en gård i Vestsjælland ikke langt

fra Berglunds hjem, tilsyneladende selvmord.
Kriminalinspektør Einer E. G. Kern, der nu træder ind på scenen
fatter mistanke til dødsfaldet og starter en efterforskning, der
blotlægger forbrydelser som Sexturisme, børnepornografi og



pengevask. Emil Berglund fortsætter imens sine egne undersøgelser
og hans liv bringes ved flere lejligheder i alvorlig fare, ikke mindst
under en dramatisk rejse til Nigeria, hvor han også møder den

kærlige Lin Dragstrup og optakten til en romantisk affære. Hjemme
igen får Berglund hjælp af en journalistven, der i KGBs arkiver i

Moskva finder afgørende materiale, men den sidste brik mangler, og
Berglund må atter en tur til Bornholm. En retssag og efterfølgende
dom mod en af de gamle drenge ender dramatisk foran Domhuset på

Nytorv i København.
Forskellige indikationer undervejs antyder imidlertid, at der måske er
en 3. person involveret. Men hvem er det og hvad er motivet? Kern

fordyber sig igen i dagbogen, et kryptisk digt må fortolkes og
pludselig tegner der sig et nyt billede som involverer den polske stat.

Kern finder ud af, at en forbrydelse der omfatter et beløb i
millionklassen i EURO vil blive begået under Kronprinseparets
bryllup, men han kender hverken tidspunkt eller sted, og han har
heller ikke noget ansigt på forbryderen. Medens Kronprinseparret
efter vielsen kører i karet forbi Helligåndskirken på ”Strøget” i

København, udspilles der i kvarteret bagved et større drama. Kern
kommer for sent. Hvor gemmer forbryderen sig, hvem er det og
hvordan vil han slippe ud af landet? Det hele ender i en lille

vestsjællandsk landsby i en dramatisk finale, på jorden, i luften og i
vandet. Bogen slutter med at Berglund (og læseren) får sig en mega

overraskelse.

Om forfatteren

Erik Enegren er født i 1940. Han er cand. jur. og har indtil for nyligt
haft sit virke i finans- og softwarebranchen. Han bor i København.
Ideen til bogen havde ligget latent i forfatterens bevidsthed i mange
år, men først i forbindelse med hans hustrus sygdom og død, fik han
tid og lejlighed til at skrive bogen færdig. Polske forhold af historisk
og kulturel art er i et vist omfang integreret i bogen. Forfatterens

interesse for disse forhold skyldes bl.a., at hans oldefar immigrerede
til Danmark fra Polen i midten af 1800 tallet.

Erik Enegrens næste bog Løn som forskyldt forventes at udkomme i
sommeren 2016.
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