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Efterforskeren Preben Lund Hent PDF Allan Juul Laugesen har været politimand i mere end 40 år. Han har
udvist en stædighed og fandenivoldskhed, der får hans kolleger til at karakterisere ham som en gudsbenådet

efterforsker.

Han var en af spydspidserne, der med skudsikker vest og hånden på pistolen, rykkede ud i de år, hvor
København blev hjemsøgt af bankrøvere og hårdkogte bander, som plyndrede juvelerbutikker. Han var med
til at opklare en omfattende sag om kunstsvindel, som førte ham ind i kredse, man ikke normalt forbinder

med svindel for millioner.

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.

Allan Juul Laugesen er en fremragende fortæller. I Efterforskeren fortæller han – ærligt og uden filter – sin
historie til Preben Lund, journalist ved DR Nyheder.
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