Pressemeddelelse

Ny roman fra produktiv Albertslund-forfatter
Når spændingsromanen Psykopaterne udkommer den 30.
november, er det den syvende roman fra Bjarne Bentzens hånd. Den
produktive forfatter fra Albertslund er uddannet læsepædagog, og
alle hans romaner er skrevet bevidst med et lavt lixtal, så også folk
med læsevanskeligheder kan få glæden af at læse en god bog.
Således også den nyeste, men naturligvis kan alle med hang til
spænding og action læse med, når ’Greven’ fra Drabssektionen og de
andre gennemgående karakterer i mange af Bjarne Bentzens
romaner folder sig ud.
Den arbejdsløse specialarbejder Dan Ole Thomsen bliver af
Albertslund Kommune sat i praktik på den lokale virksomhed,
Vestbergs Maskinfabrik A/S. Chefen, Per Vestberg, ser hurtigt, at Dan
Ole interesserer sig levende for de nye robotter, som Vestberg har sat
i produktion, og tager Dan Ole ind som voksenlærling, hvor han som
maskinarbejder får ansvaret for firmaets serviceafdeling og kører
rundt til alle de kunder, der har Vestbergs industrirobotter stående.
En dag er Dan Ole er på vej hjem fra en kunde ved Viborg, da et uheld har spærret motorvejen. Trafikken bliver
ledt over på landevejen efter Vejlefjordbroen, og ved en lyskurv stiger en purung pige ugenert ind i Dan Oles
bil. Hun er kommet for sent til bussen. Pigen bliver senere på dagen fundet stranguleret og voldtaget med et
reklameslips fra Vestberg Automotive Tech A/S på en rasteplads ved Fredericia … Er det Dan Ole, der er gået
over stregen? ’Greven’, Peter Molin, fra Drabssektionen og Nadja Nørreskov fra Østjyllands Politi føler ikke, at
sagen er helt så enkel.
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