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Rosen fra Roskilde Lars Techen Nielsen Hent PDF Danmarks mest utilregnelige strisser Mikkel A. Jacobsen
har slået sig ned i Kalvehave. Sankthansaften får han besøg af vicepolitikommissær Liz Lærke, som beder
ham tage til Mallorca og bistå det spanske politi med at identificere liget af en formodet dansk turist. … Fra
oven lød en kvindestemme. − Må jeg sætte mig?, spurgte den. Mikkel så op på en lyshåret kvinde med store
bryster. Hendes hvide skjortebluse var knappet op, og intet var overladt til fantasien. Det er det tætteste, jeg
kommer på Annie Fønsby, tænkte han og svarede ja … Mikkel vender hjem og involveres i drabet på en

finansmand i København. Liz stiller sig i spidsen for efterforskningen og sender Mikkel landet rundt, og i den
korte sommer stifter han bekendtskab med ikke så få skæve eksistenser, der hver for sig − og på hver sin
måde − er brikker i det puslespil, politiet forsøger at samle. Det lykkes selvfølgelig til sidst, men Mikkels

højdeskræk spiller ham et puds, og alt ser helt anderledes ud ……Mikkel kom først til sig selv, da telefonen
ringede. − Hvad helvede har du gjort?, skreg Liz. − Fuck min højdeskræk, sagde han og spekulerede på, hvad
han skulle stille op med toilettasken. Det var den 22. juli, hundrede og tyve år efter linedanserinden Elvira
Madigan og dragonløjtnant Sixten Sparre blev fundet i Nørreskov på Tåsinge, hvor de havde gjort selvmord
et par dage tidligere … Rosen fra Roskilde er en krimi, men det er mest af alt en kærlig hilsen til dansk rock i
70’erne; Gasolin’s gennembrud, Stig Møllers gode humør og C.V. Jørgensens geniale tekster. … Det er med
vemod, jeg tænker tilbage på den aften. Af de fem spillemænd er kun Kim Larsen og Stig Møller tilbage.

Bjørn Uglebjerg døde i 1994 og Carl Alstrups barnebarn Ole Frø ti år senere, og i september 2010 får Thomas
Grue sit sidste bifald i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn …
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