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Falddato Jan Thiele Hent PDF Forlaget skriver: Frederik Jersild venter på, at katastrofen indtræffer. Han
arbejder som jurist i Fødevarestyrelsen, hvor en varslet fyringsrunde gør ham nervøs. Bedre bliver det ikke af,
at Jersild er upopulær hos kollegaen Berit Schønning. Smukke, snedige Berit, som ledelsen elsker, og som
Jersild på én gang frygter og begærer. Berit, hvis to tidligere ægtemænd begge begik selvmord. Officielt, i

hvert fald.

Få dage inden fyringsrunden overrasker Jersild Berit i lag med kontorchefen. Er hun ude efter ægtemand
nummer tre?

Kort efter begynder Jersild at føle sig forfulgt. Han frygter ikke bare for, at der er ved at blive udskrevet en
fyringsseddel med hans navn på. Han frygter også for sit liv.

Hvem er det, der holder øje med ham? Hvad er det, de vil? Eller er han simpelthen blevet paranoid?

Falddato er en veloplagt Jan Thiele-krimi. I et skarpt, ironisk sprog beskriver forfatteren angst, lidenskab og
løgne i et ministerium, hvor nedskæringer og manipulation er hverdagskost.
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