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Broderskab Finn Egeris Petersen Hent PDF En historisk kriminalroman om danskerne i Paris gennem 800 Ar.
En kold januarmorgen kontaktes den danske historiker og antikvitetshandler Nikolaj Jeppesen af Docteur

Bernard fra Den Parisiske Lægeforenings Historiske Afdeling for at bestemme nogle genstande fra den danske
vikingetid og danske skrifter fra 1600-tallet fundet i et nedlagt amfiteater for kirurgi i rue la Bûcherie i

Latinerkvarteret. Skrifterne vidner om et mystisk dansk katolsk broderskab fra denne tid. Da Docteur Bernard
kort efter myrdes på middelalderlig vis med en afhugget hånd, tager begivenhederne fart for Nikolaj
Jeppesen. Broderskabet er stadig aktivt, og med fare for sit liv forsøger han langsomt at afdække dets

gådefulde historie i byen.

Uddrag af bogen:
Morgenen var kold og solrig. Han elskede morgenerne, når han fra sin lille lejlighed i rue de la Comète tæt på
Invalidekirken slentrede ned til sin forretning ved kajen. Pariserne var ikke morgenmennesker, vidste han af
mange års erfaring. Bistre i blikket ilede de hen ad fortovet i deres jakkesæt og fine kjoler på vej til arbejde

ivrigt rygende deres cigaretter, indesluttede og pirrelige. Der herskede en vis aggressivitet på gader og stræder
om morgenen. Nogle forsøgte at besværge den tidlige time ved hjælp af en ekstra kop espresso-kaffe i den
lokale bistro indtaget stående, men heller ikke denne eliksir syntes at afvæbne den truende dag. Andre

bladede hektisk i avisen tilsyneladende uden at hæfte sig ved noget. Morgenerne skulle overstås for pariserne.
Han havde ondt af dem, også når de puffede til ham i deres travlhed med et klangløst "pardon", eller når de

ikke ville undvige på fortovet, men forbenet holdt kursen, så han måtte siksakke sig igennem dem.
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