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Efterforskeren Preben Lund Hent PDF ”Til syvende og sidst er det efterforskerens tålmodighed, fantasi og
evne til at vende hver en sten, som fører til, at forbryderne bliver anholdt og stillet til ansvar.”

Allan Juul Laugesen har som efterforsker sporet mange slags kriminelle. Han har jagtet chilenske røvere med
speciale i at begå væbnet røveri mod guldsmede-butikker i København. Det førte ham til deres udgangspunkt
i et slumkvarter i Santiago i Chile. Til stor forbløffelse for det lokale politi, der ikke var vant til, at danske

politifolk dukker op.

Allan har jagtet bankrøvere og andre kriminelle, der lod sig friste af det store kup. Han har arbejdet med
kunstsvindlere og drabsfolk, og han har været livvagt og politimand på Grønland.

Han fortæller med energi og ofte med et glimt i øjet om en politikarriere, der hele tiden har ført ham helt tæt
på forbryderne og deres gerninger.

Allan er ikke let at imponere. Hans filosofi er enkel: Forbrydere skal fanges og stilles for en domstol. Det er
lykkedes for ham og hans kolleger i en lang stribe af sager, der både er voldsomme og til tider også

overordentligt underholdende.
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