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Over Pari Bjarne Bentzen Hent PDF Palle Ludendorff er fortabt i sin egen selvforståelse. Han mener, han er
både klogere smartere og dygtigere end alle andre. Han er – med andre ord – ’bare for meget’.

Til daglig huserer Palle Ludendorff som direktør på en kemisk fabrik nær en østjysk provinsby, hvis
indbyggere Palle ringeagter og derfor ikke forstår. Det er hans far, Oscar Ludendorff , som har placeret sin søn
i Jylland, fordi den kemiske fabriks egentlige ejer og stifter efter en sag om mandatsvig og kurspleje har bosat

sig permanent i England.

Palle Ludendorff har et mere end anstrengt forhold til offentlig myndigheder. I hans optik er love og regler
lavet af idioter og gælder ikke for ham, så han lever efter sine egne og helt private regler. Noget han er dygtig

til. Alt, alt for dygtig. Det må gå galt på et tidspunkt – og det gør det også …

"Over Pari" er 1. del i trilogien "Skjulte dagsordener".
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