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Helligåndens gæster Martin Jensen Hent PDF Vinteren 1332. Sne og kulde har lagt sig over Assens, og bæltet

mod Jylland er frosset til. Byens gader er spejlglatte. Skodderne er sat for de skinddækkede vinduer, og
overalt stiger røgen op af skorstenene. I byens kloster, Helligåndshuset, er gæster sneet inde, og på husets
sygestue plejer broder Hugo de syge. Byens foged, Eske Litle, har det ikke godt med at være spærret inde i
byen, men har travlt med sine mange gøremål. Skatter og afgifter fra byens borgere – fra købmændenes Skt.
Jørgengilde og håndværkernes Mesterskrå – skal inddrives til byens pantherre. Til gengæld skal fogden sikre
deres handel og vandel såvel som freden og roen for byens øvrige beboere. En formiddag brydes den daglige

trummerum brat, da Eske bliver tilkaldt til et gerningssted med tre myrdede, og han må i hast finde
drabsmanden til den afskyelige forbrydelse. “Martin Jensen forener to talenter. Han kan formidle sin
middelalder, så man lugter den og fyldes med klaustrofobi. Dertil har han rod i den klassiske krimi.

Elementært, grev Gert! Der er skruet godt sammen, levende fortalt og emmer af atmosfære.” Steffen Larsen,
Politiken 'Helligåndens gæster' er bind 2 i serien om Eske Litle.
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