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Det er det klassiske forlæg til en god krimi med masser af intriger og forviklinger. Og med Psykostuntman
puster Jon Zimsen nyt liv i den gamle fortælling. For Jens og Michael har egentlig kun de bedste intentioner.
Der er ingen skumle bagtanker, der motiverer dem til at snyde alle andre og hinanden. Jo, Michael er rig og
overbebyrdet, mens Jens er fattig og tenderende desperat. Og, ja, det er uærligt af dem at udnytte det faktum,

de ligner hinanden på en prik til at lette på Michaels stress og Jens’ økonomiske kvaler.

Men de gør det ikke af et ondt hjerte, og det er her Zimsens krimi adskiller sig fra de mere typiske indspark i
genren. Han er mere interesseret i troværdige karakterer og virkelighedstro hændelser end i vold og klichéer.
Bogen henvender sig til den modne krimilæser, som ikke bare vil nøjes med et regelmæssigt tilbagevendende

persongalleri, der bog efter bog starter og slutter den samme historie igen og igen.

Uddrag af bogen

Han rejste sig og begav sig ned fra terrassen hen til sine ski, hvor han igen spændte støvlerne fast om de
ømme skinneben. Han lagde skiene til rette og trådte hælene ned i bindingerne. Han greb stavene og tog et
tag fremad. Lige overfor var en anden skiløber i gang med det samme. Han kiggede på mandens ansigt og så
noget, som var ved at få ham til at vende rundt og komme væk i en fart. Han så noget, han kun hidtil havde

kendt fra fotografier og spejle: sit eget ansigt.

Om forfatteren

JON ZIMSEN (f. 1929) er uddannet socialrådgiver, men har brugt det meste af arbejdslivet som personalechef
i den private sektor. Et højskolekursus inspirerede ham til at kaste sig over forfattergerningen, og han har

siden skrevet krimien Kufferten. Jons kone, Karen Zimsen, er ligeledes forfatter.
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