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Den gale mand fra Arnsted Anita Lillevang Hent PDF I efteråret 2013 forsvinder Peter Krashave sporløst fra
den lille by Arnsted på Bornholm, hvor han har boet i 30 år. Problemet er, at der er ingen, der opdager det.

Peter Krashave havde isoleret sig i sit hus ved havet; det hele voksede til omkring huset, hvor han skrev på
sin store afhandling, som ville give de fornødne svar på tidens brændende spørgsmål og afsløre de ansvarlige.

Af og til kørte han til Rønne på sin gamle knallert for at skælde ud på magtmennesker og mediefolk,
borgmesteren, chefen for de bornholmske biblioteker, den lokale elite. Andre gange var han bare truende og

ubehagelig over for sine naboer.

Er der mon nogen, der savner ham, da han forsvinder?
Ja, én... Året efter i juni 2014 kommer Nina Klostergaard, sekretariatschef i ulandsorganisation, til

Folkemøde. Hun har aldrig været på Bornholm før, men vil lige besøge sin tidligere studiekammerat, nu hvor
hun er ankommet til klippeøen... Nina ved, at livet er kørt lidt skævt for Peter Krashave, men at han er

sporløst forsvundet, og at naboerne virker temmelig ligeglade med hans skæbne, havde hun ikke ventet. Hvor
er han? Hvad er der sket?

Da politiet har travlt med Folkemødet, taber Nina tålmodigheden og går selv på jagt efter svarene. Er det
derfor, hun begynder at modtage ubehagelige, anonyme breve? I Folkemødets heksekedel af mennesker og

møder prøver Nina at passe sit arbejde. Men det kniber.
Så dukker der et lig op.
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