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Det 11. bud - Det gør ikke noget, hvis det ikke bliver opdaget Poul Ørum Hent PDF Johs lever et stille liv i
Vestjylland med sin anden hustru. Men en dag banker fortiden på døren. Alex, som Johs kender fra

ungdommen står på hans dørtrin. Visittet er dog ikke lutter venskabeligt, for Johs skylder nemlig Alex en stor
tjeneste, da Alex gav Johs et alibi, da hans første kone blev fundet død.

Nu er Alex kommet tilbage for at indkassere tjenesten. Og hvis ikke han får, hvad han vil have, truer han med
at fortælle sin version af sandheden...

Poul Ørum (1919 - 1997) var en af det 20. århundredes mest kendte og elskede forfattere i Danmark. Han
debuterede i 1953, men slog især sit navn fast i 1958 med romanen "Lyksalighedens ø". Senere blev han

kendt for krimierne med kriminalassistent Jonas Mørck i centrum. Poul Ørums forfatterskab var ofte præget af
en optagethed af samfundets yderområder, uretfærdigheder og de svage skikkelsers skæbner.
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