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HVIS VÆGGENE KUNNE TALE Kim Jørgensen Hent PDF I 1968 begynder regnskabschef Ejner Vindslev at
”låne” af klientkontiene i advokatfirmaet Sparring, Holck & Plum. Alt går godt indtil den dag, direktøren til
hans store overraskelse fortæller, at firmaet vil indgive konkursbegæring. Vindslev ved, at hans bedrag vil
komme for dagens lys, og han beslutter sig for at forsvinde med pengene. Samtidig stjæler han en forseglet

kuvert med dokumenter. Det skulle han nu aldrig have gjort.
I 2015 findes et mumificeret lig i en kælder. Alt peger på, at det er Ejner Vindslev. Da sønnen, Jakob,
begynder at søge efter sandheden bag sin fars død, bliver det indledningen til en række dramatiske

begivenheder. Undervejs får han hjælp fra den lokale bibliotekar Jane. De opdager hurtigt, at det kan være
farligt at grave i fortiden.

Uddrag af bogen
”Prisen er underordnet,” sagde den gamle. ”Jeg er bedøvende ligeglad, om vi skal give en eller ti millioner. Vi
skal bare have fat i de dokumenter. Men jeg bliver betænkelig ved det, De siger. Hvis han ikke er interesseret,

kunne han måske fristes til at offentliggøre dem.”
”Jeg sagde, at vi skulle tage sagen i egen hånd!” tordnede barnebarnet. ”Lad os undersøge villaen selv.”
”Nej!” lød det bestemt fra den gamle. ”Vi bruger kun lovlige midler.” Han rejste sig op og stirrede ud i

horisonten. ”Havde min far ikke handlet, som han gjorde, stod vi ikke i den situation nu. Men jeg er ikke den
rette til at dømme ham, for jeg ved, at han var under et stort pres.” Han vendte sig om mod Borg. ”De må

sørge for, at han er under konstant overvågning. Er det forstået?”
Borg smilede. ”Jeg har allerede sat en mand på opgaven.”

Om forfatteren
KIM JØRGENSEN er født i 1965 og arbejder til daglig med økonomi og IT. Hvis væggene kunne tale er hans

femte krimi.

 

I 1968 begynder regnskabschef Ejner Vindslev at ”låne” af
klientkontiene i advokatfirmaet Sparring, Holck & Plum. Alt går

godt indtil den dag, direktøren til hans store overraskelse fortæller, at
firmaet vil indgive konkursbegæring. Vindslev ved, at hans bedrag
vil komme for dagens lys, og han beslutter sig for at forsvinde med
pengene. Samtidig stjæler han en forseglet kuvert med dokumenter.

Det skulle han nu aldrig have gjort.
I 2015 findes et mumificeret lig i en kælder. Alt peger på, at det er
Ejner Vindslev. Da sønnen, Jakob, begynder at søge efter sandheden
bag sin fars død, bliver det indledningen til en række dramatiske
begivenheder. Undervejs får han hjælp fra den lokale bibliotekar
Jane. De opdager hurtigt, at det kan være farligt at grave i fortiden.

Uddrag af bogen
”Prisen er underordnet,” sagde den gamle. ”Jeg er bedøvende

ligeglad, om vi skal give en eller ti millioner. Vi skal bare have fat i
de dokumenter. Men jeg bliver betænkelig ved det, De siger. Hvis
han ikke er interesseret, kunne han måske fristes til at offentliggøre

dem.”
”Jeg sagde, at vi skulle tage sagen i egen hånd!” tordnede

barnebarnet. ”Lad os undersøge villaen selv.”



”Nej!” lød det bestemt fra den gamle. ”Vi bruger kun lovlige
midler.” Han rejste sig op og stirrede ud i horisonten. ”Havde min far
ikke handlet, som han gjorde, stod vi ikke i den situation nu. Men jeg
er ikke den rette til at dømme ham, for jeg ved, at han var under et

stort pres.” Han vendte sig om mod Borg. ”De må sørge for, at han er
under konstant overvågning. Er det forstået?”

Borg smilede. ”Jeg har allerede sat en mand på opgaven.”

Om forfatteren
KIM JØRGENSEN er født i 1965 og arbejder til daglig med
økonomi og IT. Hvis væggene kunne tale er hans femte krimi.
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