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FRA RUMÆNIEN MED KÆRLIG HILSEN ELEINA Thorvald Lygum Hent PDF Eleina er blot en af mange
rumænske piger, der får tilbudt et velbetalt job i mere velstillede europæiske lande, men virkeligheden er som

oftest en helt anden. Ved hjælp af trusler, vold og narko bliver hun tvunget ind i gadeprostitution, og af
hensyn til familien derhjemme accepterer hun sin situation. Det er trods alt blevet lovet, at det kun drejer sig
om seks måneder, men da perioden er gået, og hun ønsker at vende hjem, bliver hendes seksårige datter
kidnappet for at tvinge hende til at fortsætte. På borgens bar i Ostia Antica har hun mødt advokat Sten
Søndergård. Sten har fravalgt det nålestribede for at overtage sin afdøde fars fritidsbeskæftigelse som

problemløser, og efter kidnapningen lover han at gøre et forsøg på at hjælpe, men Eleina er langtfra det eneste
offer, og efterforskningen afslører en langt større rumænsk mafia, end nogen af dem havde forestillet sig. Vold
og drab bliver konsekvensen af fortsættelsen. Uddrag af bogen Der var mørkt omkring mig. Bælgravende
mørkt, og det føltes, som var jeg ved at kvæles i tungen. Den føltes mere tør og ru end sandpapir, og da jeg
forsøgte at få en lyd frem, blev det ikke til mere end en kvækken. Jeg lå på noget hårdt og ubekvemt, og de
kuldegysninger, som gennemrystede hele kroppen, gjorde det hele endnu værre. Hvor var jeg? Og hvad

gjorde jeg her? Langsomt. Uendelig langsomt begyndte hjernen at registrere. Benene kunne bevæge sig, og
armene kunne det samme. Det første, hænderne fandt ud af, var, at jeg var nøgen, men hvorfor? Om

forfatteren Thorvald Lygum er født i Skads 1944. Han begyndte at arbejde som 14-årig og kom i hæren i en
alder af 17. Fem år senere gik han i beriderlære. I 1981 flyttede han til Italien, hvor han, sideløbende med
arbejdet som berider, begyndte at skrive fiktion. Tidligere udgivelser er: Hans Jürgen Fritz-affæren. Den
sicilianske opgave og Et specielt problem. Fra Rumænien med kærlig hilsen Eleina er hans fjerde roman.

 

Eleina er blot en af mange rumænske piger, der får tilbudt et
velbetalt job i mere velstillede europæiske lande, men virkeligheden
er som oftest en helt anden. Ved hjælp af trusler, vold og narko bliver

hun tvunget ind i gadeprostitution, og af hensyn til familien
derhjemme accepterer hun sin situation. Det er trods alt blevet lovet,
at det kun drejer sig om seks måneder, men da perioden er gået, og



hun ønsker at vende hjem, bliver hendes seksårige datter kidnappet
for at tvinge hende til at fortsætte. På borgens bar i Ostia Antica har

hun mødt advokat Sten Søndergård. Sten har fravalgt det
nålestribede for at overtage sin afdøde fars fritidsbeskæftigelse som
problemløser, og efter kidnapningen lover han at gøre et forsøg på at
hjælpe, men Eleina er langtfra det eneste offer, og efterforskningen
afslører en langt større rumænsk mafia, end nogen af dem havde
forestillet sig. Vold og drab bliver konsekvensen af fortsættelsen.
Uddrag af bogen Der var mørkt omkring mig. Bælgravende mørkt,
og det føltes, som var jeg ved at kvæles i tungen. Den føltes mere tør
og ru end sandpapir, og da jeg forsøgte at få en lyd frem, blev det

ikke til mere end en kvækken. Jeg lå på noget hårdt og ubekvemt, og
de kuldegysninger, som gennemrystede hele kroppen, gjorde det hele

endnu værre. Hvor var jeg? Og hvad gjorde jeg her? Langsomt.
Uendelig langsomt begyndte hjernen at registrere. Benene kunne

bevæge sig, og armene kunne det samme. Det første, hænderne fandt
ud af, var, at jeg var nøgen, men hvorfor? Om forfatteren Thorvald
Lygum er født i Skads 1944. Han begyndte at arbejde som 14-årig og
kom i hæren i en alder af 17. Fem år senere gik han i beriderlære. I
1981 flyttede han til Italien, hvor han, sideløbende med arbejdet som
berider, begyndte at skrive fiktion. Tidligere udgivelser er: Hans

Jürgen Fritz-affæren. Den sicilianske opgave og Et specielt problem.
Fra Rumænien med kærlig hilsen Eleina er hans fjerde roman.
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