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Tolk Christian Dalsgaard Hent PDF Forlaget skriver: »Så ser jeg ham.
Han står midt på sporet. Midt på skinnerne med armene strakt ud til siderne. Han råber noget inde i mørket.
Forbandelser og besværgelser. Jeg kalder på ham. Det gør jeg. Jeg råber, at han skal forsvinde fra de skinner.

At det er pissefarligt.
Så kommer toget.

Eigil lægger hovedet tilbage i et primalskrig, jeg ikke kan høre for motorlarm og hvinende bremser. Hans
udstrakte krop står som en silhuet mod togets blændende lygter i et fastfrosset øjeblik. Et glimt, der brænder

sig ind i mit hoved.«

Jonasz er polak, men er opvokset i Danmark. Hans rolige og stabile tilværelse begynder pludselig at
krakelere, da han gennem sit arbejde som tolk for politiet bliver involveret i en smuglersag. Snart ser han sig

jagtet af en mafiaboss, forelsket i en gift kvinde og eftersøgt for mord.

TOLK er en fængslende fortælling om en mands opgør med både indre og ydre dæmoner. Det er både en
kærlighedsroman, en psykologisk thriller og en filosofisk roman om identitet, religion og skyld.

Christian Dalsgaard har tidligere udgivet to romaner, der begge fik strålende anmeldelser. Han er født i 1964
og arbejder som folkeskolelærer i København, hvor han bor med sin kone og deres fem børn.

"Dalsgaard har et godt greb om plot og personkarakteristik, samtidig med at handlingsforløbet har drive og
tempo ... Underholdende og velskrevet" - Finn Windfeldt Hansen, Lektør
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Han står midt på sporet. Midt på skinnerne med armene strakt ud til

siderne. Han råber noget inde i mørket. Forbandelser og
besværgelser. Jeg kalder på ham. Det gør jeg. Jeg råber, at han skal

forsvinde fra de skinner. At det er pissefarligt.
Så kommer toget.

Eigil lægger hovedet tilbage i et primalskrig, jeg ikke kan høre for
motorlarm og hvinende bremser. Hans udstrakte krop står som en

silhuet mod togets blændende lygter i et fastfrosset øjeblik. Et glimt,
der brænder sig ind i mit hoved.«

Jonasz er polak, men er opvokset i Danmark. Hans rolige og stabile
tilværelse begynder pludselig at krakelere, da han gennem sit arbejde
som tolk for politiet bliver involveret i en smuglersag. Snart ser han
sig jagtet af en mafiaboss, forelsket i en gift kvinde og eftersøgt for

mord.

TOLK er en fængslende fortælling om en mands opgør med både
indre og ydre dæmoner. Det er både en kærlighedsroman, en

psykologisk thriller og en filosofisk roman om identitet, religion og
skyld.



Christian Dalsgaard har tidligere udgivet to romaner, der begge fik
strålende anmeldelser. Han er født i 1964 og arbejder som

folkeskolelærer i København, hvor han bor med sin kone og deres
fem børn.

"Dalsgaard har et godt greb om plot og personkarakteristik, samtidig
med at handlingsforløbet har drive og tempo ... Underholdende og

velskrevet" - Finn Windfeldt Hansen, Lektør
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