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GAUMJAN Allan Erik Mortensen Hent PDF Carl Bramming er vokset op med sine to brødre i en familie,

hvor druk og vold var en del af dagligdagen.
I sit voksenliv forsøger han at leve et ”normalt” liv uden spøgelser fra barndommen. Efter flere tragiske
hændelser har han kun sin elskede, men også uligevægtige lillebror, Samuel, tilbage. Da Samuel bliver

tortureret og myrdet af folk fra underverdenen, efterlades Carl med en indre strid. Skal han nu leve den rolige
tilværelse, som han har ønsket hele sit liv, eller skal han hævne sin lillebror?

En oplevelse nytårsaften får Carl til at vælge, hvilken vej han skal gå, og systematisk begynder han at finde
frem til Samuels mordere for at dræbe dem en for en.

En emsig kriminalbetjent får hurtigt færten af Carl, som ikke vil opgive sin plan for hverken frihed eller
nyfunden kærlighed.

Carl Bramming tager på hævntogt, og døden er hans følgesvend.
Uddrag af bogen

Så greb jeg fat med begge hænder om battet og slog ham hårdt i panden. Hans skrig forstummede omgående.
Jeg gik hen til baren og lagde battet på disken.
”Tak for hjælpen!” fremstammede jeg forpustet.

”Ingen årsag,” svarede bartenderen.
Jeg gik ud på gaden, og lige inden døren lukkede bag mig, hørte jeg bartenderen råbe:

”Godt nytår!”
Jeg gik hurtigt hjemad og mærkede den forfriskende, rå kulde mod mit ansigt, mens jeg tænkte: ”Ja, det

bliver sgu meget godt!”
Da jeg vågnede meget tidligt næste morgen, havde jeg taget min beslutning.

Jeg havde i går aftes fundet svaret på mit spørgsmål. Var jeg parat til at dø for at opnå retfærdighed for min
familie?

Ja! Det var jeg!
Om forfatteren

Allan Erik Mortensen (f. 1970) er vokset op på Frederiksberg, men bosat ved Slagelse. Han har bl.a. arbejdet
som slagter, manuskriptforfatter, skuespiller og instruktør, før han i 2006 uddannede sig til folkeskolelærer.
Han udgav i 2015 selvbiografien En natsværmers bekendelser, som var hans litterære debut. Gaumjan er hans

første roman.
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