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Det lød som tre skæbnetunge slag med en malmklokke, og kredsen af nysgerrige og skræmte tililende trak sig
uvilkårligt et par skridt tilbage, mens Bernd Loewe havde rettet sit brustne blik op mod den himmel, han

næppe var på vej til."

Da den perfide litteraturkritiker Bernd Loewe bliver forgivet, starter kriminalkommissær Mogens Jakobsens
vanskeligste drabssag, som sender ham på en litterær tour de force gennem litteraturens ikke altid lige

fredelig verden.

Den danske forfatter Peter Dürrfeld (f. 1942) er uddannet lærer og underviste i en lang årrække på N. Zahles
Gymnasieskole i København. Peter Dürrfeld debuterede som forfatter i 1976 med romanen "Kandidaten", og

siden er det blevet til en perlerække af romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit forfattervirke
interesserer Peter Dürrfeld sig i høj grad for skak og musik, hvilket han har udgivet et utal af bøger og artikler

om, blandt andet for Kristeligt Dagblad og Information.
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