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SCHRÖDINGERS PARADOKS David Sparrevohn M\u00f8rck Hent PDF De to første bind, Det uvelkomne
bevis og Forbrydelsen i Jelling, i trilogien om sygeplejersken Annette har begge ført frem til dette klimaks,
der sætter i gang, hvor Forbrydelsen i Jelling sluttede. Den forhenværende politiagent Carsten, alias Thomas
Andersen, har under stigende pres indset, at situationen ikke er holdbar, men hvad er hans egentlige motiv til
at begrave David levende og både direkte og indirekte svigte sit løfte til Annette om ikke at skade hende? For

de politifolk, der er på sagen, bliver det tydeligt, at Thomas Andersens gerninger tager udspring i et
videnskabeligt tankeeksperiment kendt som Schrödingers kat, der omhandler specifikke partiklers kapacitet
til at befinde sig to steder på samme tid. Annette bliver draget ind i jagten på Thomas Andersen, der skal
findes, før tiden rinder ud for David, der fanget i sit særdeles virkelige mareridt glider ind i en alternativ

virkelighed. Er Davids virkelighedsflugt ren fantasi, eller bliver der reelt kastet lys over et mere end tusind år
gammelt kongemord? Uddrag af bogen ”Hvilken grund har du til at føle sådan?” ”Det tror jeg, du ved, onkel!
Lige meget hvilken kvinde mit blik falder på, så ville du have godt eller ondt at sige om hende, og alle ved,
at du sikkert har ret. Så hvad hvis jeg elsker en, som jeg ikke kan være sammen med, blot fordi du fortæller

mig det?” ”Hvad hvis jeg lover aldrig at råde dig i dette spørgsmål?” ”Det vil ikke gøre nogen stor forskel, for
det, der er af betydning, er ikke selve ordene, der kommer fra dig, men de tanker, jeg gør mig om dem. Selv

hvis du tav, ville jeg bekymre mig om, hvad du ville sige, hvis du talte!” Om forfatteren DAVID
SPARREVOHN MØRCK, født 1966 i København, gift og samboende med Annette i Ferritslev ved Odense.
Han har været litterær konsulent på en række bøger, primært for unge, både freelance og i løs tilknytning til
mindre bogforlag. Schrödingers paradoks er afslutningen på krimitrilogien om sygeplejersken Annette.
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