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Jagten på et umenneske Eske Holm Hent PDF Forlaget skriver: Drabschef Laila Oppenheim erklærer
kvindehandlen krig. En sexarbejder findes død og formodentligt likvideret. "Hun er glemt på få minutter.

Lader vi hende og sagen ligge, eller skal vi sende et skræksignal gennem sexmafiaen og dens umennesker?"
Hendes folk vælger det sidste. Jagten på alfonser og kvindehandlere går ind og fører Oppenheim og to
kollegaer til Bukarest og senere til Sortehavet. Et drama udspiller sig, hvor Oppenheim en tid er groft

forulempet gidsel hos sin modstander, umennesket. Hendes hævn er dødelig.           

Uddrag af bogen  
Grundet min forfremmelse og fordi jeg ved et tilfælde var til rådighed denne aften, var jeg den første, som
blev lukket ind af bordelmutter. Hun gav mig sit navn med et snøft, halvt foragteligt, halvt bedrøvet. -

Starkovski, mumlede hun og ledte mig ned ad gangen til det lille såkaldte massagerum, hvor jeg øjeblikkeligt
genkendte Lulu. Hun genkendte ikke mig, hun var død og havde ligget på gulvet i, hvad der senere viste sig
nogle få timer, de åbne grønne øjne syntes at udforske en bestemt plet i loftet, kjolen oppe over hofterne lod
mig se blå mærker fra hidsige hænder. Jeg skulle ikke være her alene, og hvad der forsinkede ambulance og

lægevogn blev aldrig senere forklaret - jeg noterede mig stranguleringens mærker på hendes fuglehals
foruden stikmærker i både højre og venstre arm. Jeg fandt ingen puls, pigens læber var hvide, huden kold.      

      

Om forfatteren
Eske Holm (f. 1940) forlod Den Kongelige Ballet som solodanser og koreograf og var pionér med danseteater

uden for det etablerede. Sideløbende og fra 1975 har han skrevet romaner, essays og fag- og debatbøger.
Seneste udgivelse er den samfundskritiske bog Danske diagnoser (2016). Han har desuden i længere perioder

deltaget i debatten med kronikker og artikler i Politiken, Information og Kristeligt Dagblad.
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