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Tidligere kriminalkommissær i Aarhus, og adoptivsøn fra Samsø, Asker Myrhøj Mikkelsen bosatte sig sidste
år i feriebyen Ebeltoft og fra sit nye domicil, nyder han sit otium.Han ved som kriminalkommissær, at når
mennesker føle sig dårligt behandlet, kan de finde på vanvittige ting. Han har selv oplevet svigt fra andre og
ved, hvad det sætter i værk af tanker og handlinger.Askers tidligere chef har otte tilsyneladende opklarede
personsager, hvor der er flere mystiske sammenfald. Personerne havde samme alder og har gået på de samme
skoler. Et dødsfald ved Skovbakkens fodboldanlæg, et brandoffer i Femmøller Strand, et selvmord ved
Sallingsundbroen og fem andre tilsyneladende tilfældige dødsfald. Asker har lovet at kigge på sagerne.
Pludselig bliver disse sager flettet afgørende ind hans privatliv, i et omfang han ikke havde forudset. Ikke
mindst da hans genfundne far afslører en hemmelighed.Et rodet kærlighedsliv år og den nye
pensionisttilværelse tilskynder ham til sideløbende med de otte sager, at løse gåden om en kvinde, en ganske
bestemt kvinde, som han har truffet for mere end tyve år siden, og igen for tre år siden på bodegaen Sivet. Han
indgår en pagt med sig selv, inden han kaster sig ud i sit livs opgave. Men Asker har svært ved at gennemskue,
hvordan kvinder agerer i denne verden.
Han prøver at fange og forstå deres tanker, ord og handlinger.Rita Fischer lærer vi at kende gennem hendes
intime dagbog, som hun begyndte at skrive, som ung pige på vej ind i livet til hun mistede sin mand i 2008. En

kvinde der har en mørk fortid. Men hvem er hun, og hvilken rolle kommer hun til at spille i Askers liv, efter at
han finder hendes afslørende dagbog?Af alle menneskelige handlinger er drab det mest grufulde. Gælder det
også selvmord? Er hævn eller medlidenhedsdrab en formildende omstændighed?Kan en grufuld handling mod
en selv retfærdiggøre, at man gør sig selv til dommer?Kan man elske en løgn?
Når jeg er glad, er jeg glad. Find alle ord med V og vind i Wordfeud og Scrabble. Er dit spil gået i
hårdknude fordi du mangler ord med V. Jeg føler de samme følelser, oplever de samme ting. Find alle ord
med V og vind i Wordfeud og Scrabble.
Find alle ord med V og vind i Wordfeud og Scrabble. Når jeg er glad, er jeg glad.
Jeg er ligesom dig, men stadig meget anderledes. Er dit spil gået i hårdknude fordi du mangler ord med V.
Når jeg er glad, er jeg glad. Da porten var sat på plads var klokken blevet 10:41. Når jeg er glad, er jeg glad.
Fjerner desuden alle unødvendige html- og farvekoder der blot er til for at genere. Læs og stem på frække
sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og
sjofle historier og noveller. Find alle ord med V og vind i Wordfeud og Scrabble.

