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Bedraget Eivind Tarp Hent PDF Lægen Max Moritzen har sendt sin demente mor på aflastningsophold og er
taget op til sin idylliske svenske ødegård. I huset ved søen finder han den kvæstede og fortumlede

forretningsmand Ivan Jowitz. Max tager ham professionelt under behandling, mens han forsøger at finde ud
af, hvad Ivan har været udsat for, og hvorfor han ikke agter at meddele familien, hvor han er.

Da man efter nogle dage finder den havarerede Volvo i elven, og en afsløring nærmer sig, står Ivan over for
valget mellem at røbe sin identitet eller at leve sine drømme ud.

På den anden side af søen bor Max’ farbror, slægtsforskeren Einar, med sin kone Gunnel, der er krimiforfatter.
Deres forhold knirker, og da Einar bliver indhentet af fortiden og opdager, at han og Max har været offer for
et skæbnesvangert bedrageri, gør han uden tanke for de fulde konsekvenser endegyldigt op med sin og

Gunnels tilværelse.

Uddrag af bogen

Ivan så trodsigt på ham.
– Men det er lige nu ikke en del af min plan.

Max lænede sig tilbage.
– Ok! Kan du så ikke lige præcisere, hvad din plan egentlig går ud på. Jeg aner konturerne af den, men forstår
den ikke helt. Jeg er mediciner, ved du, og stadig ikke psykolog. Jeg har en ide om, at du lige nu er noget træt

af livet, men …
Ivan sænkede paraderne og sukkede.

– Ikke af livet, kære ikke-psykolog. Jeg er bestemt ikke ude på at tage mig af dage. Det skal du ikke frygte.
Nej, jeg er ikke træt af livet sådan generelt, men …

Han slog sig med den ene hånd på brystet.
– Jeg er træt af mit liv.

Om forfatteren

Eivind Tarp er født i 1938 i København. Blev handelsuddannet i 1958 og seminarieuddannet i 1971,
hvorefter han har undervist i folkeskolen indtil 2002. Vandt i 1993 førsteprisen i en børnebogskonkurrence og

har i 2009 udgivet romanen – Og mens Vorherre sov!
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været offer for et skæbnesvangert bedrageri, gør han uden tanke for



de fulde konsekvenser endegyldigt op med sin og Gunnels tilværelse.

Uddrag af bogen

Ivan så trodsigt på ham.
– Men det er lige nu ikke en del af min plan.

Max lænede sig tilbage.
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