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Fanget Stig Dalager Hent PDF Kreditchef i Danske Bank Philip Sjøstrøm har netop haft et voldsomt skænderi
med sin ekskone om samkvemsretten med deres seksårige søn. Samme aften finder Philip hende myrdet, og
straks kaster politiet mistanken på ham. Der er da også overvældende mange beviser, som peger på Philip, så
mange, at han selv begynder at tvivle på, om han er uskyldig i sagen. Samtidig forsøger han med al kraft at
skærme sin søn bedst muligt mod katastrofen at miste sin mor – men hvordan gør han det, hvis det er ham

selv, der har dræbte hende? Stig Dalager (f. 1952) er en dansk forfatter, dokumentarfilmskaber og
manuskriptforfatter. Han debuterede i 1980 med "Hærværksforeningen og andre noveller", og sidenhen er det
blevet til 55 værker, hvoraf mange er oversat til fremmedsprog, ligesom flere af hans skuespil er blevet opført

rundt omkring i verden blandt andet i New York. Stig Dalager bevæger sig inden for genrerne historisk
roman, psykologisk realisme, noveller og dokumentariske romaner.

 

Kreditchef i Danske Bank Philip Sjøstrøm har netop haft et voldsomt
skænderi med sin ekskone om samkvemsretten med deres seksårige
søn. Samme aften finder Philip hende myrdet, og straks kaster
politiet mistanken på ham. Der er da også overvældende mange
beviser, som peger på Philip, så mange, at han selv begynder at

tvivle på, om han er uskyldig i sagen. Samtidig forsøger han med al
kraft at skærme sin søn bedst muligt mod katastrofen at miste sin

mor – men hvordan gør han det, hvis det er ham selv, der har dræbte
hende? Stig Dalager (f. 1952) er en dansk forfatter,

dokumentarfilmskaber og manuskriptforfatter. Han debuterede i
1980 med "Hærværksforeningen og andre noveller", og sidenhen er
det blevet til 55 værker, hvoraf mange er oversat til fremmedsprog,
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