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Pøj pøj Polonius Hans Kragh-Jacobsen Hent PDF Forlaget skriver: Meget mod sin vilje bliver skuespilleren
Jerry Larsen trukket ind i en mordgåde, da han får tilbudt rollen som Ofelias far Polonius i skuespillet

Hamlet. Harald Hambild, der skulle have spillet Polonius, er myrdet med en papirkniv. Da der bliver begået
endnu et mord, står det klart, at morderen skal findes blandt Hamlet-forestillingens ensemble. Alle undtagen
Jerry, som har sit alibi i orden, er under mistanke. En teatergal politimand skal forsøge at opklare mordene.
Men Jerry deler ikke alle de oplysninger med ham, som falder i hans skød. For Jerry har sine særlige grunde
til at være skeptisk over for politiet. Samtidig skubber hans kæreste Winnie til ham, for at han skal tage affære
og opklare mysteriet. Jerry føler sig tvunget til at indtage rollen som detektiv. Det gør det ikke nemmere for
Jerry, at flere af hans kolleger er gamle kendinge. De fleste har han svært ved at forestille sig som morder. På
den anden side: Jerry er langt fra imponeret over den branche, han lever af. Det gør ham ikke mere positivt

stemt over for teatermiljøet, at hans mor Lydia i sin tid var cabaretkunstner, og at hans niece,
hospitalsklovnen Tytter, også vil til scenen.   PØJ PØJ POLONIUS er en satirisk og slagfærdig

spændingsroman fra et københavnsk teatermiljø, hvor detaljerne skygger for sandheden frem for at afsløre
den. 

 

Forlaget skriver: Meget mod sin vilje bliver skuespilleren Jerry
Larsen trukket ind i en mordgåde, da han får tilbudt rollen som

Ofelias far Polonius i skuespillet Hamlet. Harald Hambild, der skulle
have spillet Polonius, er myrdet med en papirkniv. Da der bliver
begået endnu et mord, står det klart, at morderen skal findes blandt
Hamlet-forestillingens ensemble. Alle undtagen Jerry, som har sit

alibi i orden, er under mistanke. En teatergal politimand skal forsøge
at opklare mordene. Men Jerry deler ikke alle de oplysninger med
ham, som falder i hans skød. For Jerry har sine særlige grunde til at
være skeptisk over for politiet. Samtidig skubber hans kæreste
Winnie til ham, for at han skal tage affære og opklare mysteriet.

Jerry føler sig tvunget til at indtage rollen som detektiv. Det gør det
ikke nemmere for Jerry, at flere af hans kolleger er gamle kendinge.
De fleste har han svært ved at forestille sig som morder. På den

anden side: Jerry er langt fra imponeret over den branche, han lever
af. Det gør ham ikke mere positivt stemt over for teatermiljøet, at
hans mor Lydia i sin tid var cabaretkunstner, og at hans niece,

hospitalsklovnen Tytter, også vil til scenen.   PØJ PØJ POLONIUS
er en satirisk og slagfærdig spændingsroman fra et københavnsk

teatermiljø, hvor detaljerne skygger for sandheden frem for at afsløre
den. 
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