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Overtræk Tue Holm Christensen Hent PDF Den lille, søvnige provinsby Raaby bliver vendt på hovedet, da en
fremmed en dag lægger vejen forbi – noget, der yderst sjældent sker. Den fremmede er advokat og har da

heller ikke helt rent mel i posen – tværtimod har han et gevaldigt overtræk på 2,2 millioner på klientkontoen
– så hvad er det lige, han laver i den nordjyske flække?

"Overtræk" kredser om magtens roller i den danske provins, hvor lidenskab, angst, ensomhed og penge er en
dødelig cocktail.

Bernhard Bartholin Braasch er en drikfældig, storrygende krimiforfatter, hvis nysgerrighed gang på gang får
ham rodet ud, hvor han ikke kan bunde, når der er en mordgåde, der skal løses.

Ved siden af sit store virke som forfatter arbejder Tue Holm Christensen som civilingeniør, søløjtnant og
tekstforfatter på et reklamebureau. Han debuterede i 1969 med romanen "Det grimme skib" og har sidenhen

udgivet en lang række bøger blandt andet inden for krimi- og thrillergenren.
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