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Manden der blev skudt gennem øjet Jørgen Koefoed Hent PDF I 1991 støder en lystsejler på en strandvasker
nord for Gilleleje. Efter obduktionen står Torstein Nielsen fra Rejseholdet tilbage med nogle store,

ubesvarede spørgsmål: Hvem er manden? Hvor kommer han fra? Og hvorfor var han blevet skudt gennem
højre øje. Og endnu mærkeligere, hvorfor befinder den dræbende kugle sig inden i kraniet?

En dag får Torstein Nielsen hul på sagen, som viser sig at have forgreninger til både Tyskland, Australien,
England, Italien og Frankrig. Under efterforskning i Paris opdager han til sin rædsel, at han er stødt ind i en

sag, der er så stor, at den måske slet ikke tåler dagens lys!

Uddrag af bogen:
"Konstantin Haagensen lagde en brun kuvert på bordet og tog 17 farvefotos frem. Han sendte dem rundt - ét
efter ét - efter selv at have kigget grundigt på dem alle. De makabre og ulækre billeder vandrede fra hånd til

hånd.
"Han bliver svær at identificere," sagde Lorentzen, mens han holdt et af fotografierne op. Det var et

nærbillede af den afdødes hoved, der var delvist dissekeret. I profil. Det, der var mest intakt, var hans tænder.
"Han har selvfølgelig nogle pæne guldbroer, som vi kan pudse tandlægerne på. Ellers er der ikke så meget

andet at gå efter. Hvor længe har han svømmet rundt i Kattegat?"
Lorentzen kiggede over på politiinspektøren, der svarede: "Det er vanskeligt at bestemme særligt nøjagtigt.
Mellem to uger og et år, siger patologerne. Det er et vidt begreb. Jeg har sendt en anmodning til hr. Højerslev
på Københavns Universitet. Han arbejder i afdelingen for fysisk oceanografi. Han kan nok ikke sige så meget
om længden af havbadet, men måske kan han give os et fingerpeg om, hvor vedkommende er sprunget eller

skubbet i. Han ved en fandens masse om strømforholdene i de danske farvande."

"Er strandvaskeren blevet myrdet eller hvad?" Lorentzen viftede  igen med et par fotos, som viste  baghovedet

af strandvaskeren.
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