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Breaking Bullshit. Krimi Klaus Kj\u00f8ller Hent PDF Den sygemeldte kriminalassistent Anna S. Møller har
meldt sig til et universitetskursus ved sprogforskeren Frank With, som hun er blevet fascineret af på tv. Men
han dukker ikke op til undervisningen. Anna finder ham bestialsk myrdet på fakultetsgangen og flygter
rædselsslagen hjem. Nogle dage efter finder hun ud af, at politiet ikke har modtaget en anmeldelse om
mordet. Og at universitetet mener, at Frank With er rejst til sin indiske guru. Som det eneste overlevende
vidne til mordet beslutter Anna S. Møller sig for at finde ud af, hvem der så brutalt og effektivt forhindrede
Frank With i at møde frem til undervisningen. Og hvorfor. Romanen er selvstændig. Men to af de vigtigste
personer i "Breaking Bullshit" er også hovedpersoner i "Kong Klaks sten" (1998, 2. rev.udg. 2004, 2014):
Anna S. Møller og professor Helmuth Christophersen. En tredje hovedperson, studieleder, lektor Ivar
Olavson, er også hovedperson i "Dronningens hund" (1999, 2014), "Lingos lov" (2005, 2014) og "Den

åndelige akse" (2007, 2014). Pressen skrev bl.a.: ”Den er hylende morsom, og handlingen går over stok og
sten, efter at en dansk forsker er fundet død på sit kontor på Københavns Universitet.” (Hans Larsen, Ekstra
Bladet, om "Kong Klaks sten".) ”Den er både veloplagt og vittig, og man sidder og klukker undervejs – mens
man spekulerer på, om det vitterligt vil lykkes forfatteren at binde alle trådene sammen til sidst. Men det gør
det faktisk.” (Flemming Andersen, Aktuelt, om "Dronningens hund".) ”Der er knald på lektor Kjøller i denne
groteske romansatire over kommunikation og manipulation i det politiske liv.” (Lars Hørby, Ekstra Bladet,
om "Lingos lov".) Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. 1978 - 2015 var han lektor på Københavns

Universitet, hvor han uddannede sprog- og kommunikationsrådgivere. Institutleder 1994 – 1999, studieleder
2007 – 2009. Har foruden ti romaner skrevet ca. 40 fagbøger.
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