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Hr. Gærliks korte besøg Henning Ipsen Hent PDF "Dagen før han kom blev en ældre arbejder fundet død i et
af de smalle træskure til bådene ret neden for Primærskansen. Manden havde fået slået hjerneskallen ind af et

slag så kraftigt at der sad bensplinter i den størknede blodkage rundt om hullet bag øret. Det store sår i
panden skyldtes hans fald forover mod det stampede lergulv sagde lægen, og på det område fandtes der ikke

nogen autoritet til at modsige ham."

De mærkelige begivenheder begynder allerede, inden hr. Gærlik kommer til den lille danske ø. Ingen ved,
hvad der har bragt den sære mand til den afsidesliggende egn, men faktum er, at intet er det samme, efter han

har sat sit aftryk på øen.

Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang række bøger blandt andet inden for
genrerne roman, noveller, erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som forfatter i 1956
med romanen "De tavse huse". I en årrække var Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og

han har endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen penge."

 

"Dagen før han kom blev en ældre arbejder fundet død i et af de
smalle træskure til bådene ret neden for Primærskansen. Manden
havde fået slået hjerneskallen ind af et slag så kraftigt at der sad
bensplinter i den størknede blodkage rundt om hullet bag øret. Det
store sår i panden skyldtes hans fald forover mod det stampede
lergulv sagde lægen, og på det område fandtes der ikke nogen

autoritet til at modsige ham."

De mærkelige begivenheder begynder allerede, inden hr. Gærlik
kommer til den lille danske ø. Ingen ved, hvad der har bragt den sære

mand til den afsidesliggende egn, men faktum er, at intet er det
samme, efter han har sat sit aftryk på øen.

Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang
række bøger blandt andet inden for genrerne roman, noveller,
erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som
forfatter i 1956 med romanen "De tavse huse". I en årrække var

Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og han har
endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen

penge."
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