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Den fantasifulde, falske læge \u2013 Diverse Hent PDF Vi kommer ind i denne historie i begivenhedernes
slutfase og befinder os i en lægekonsultation i det centrale Göteborg. Det er torsdag den 6. november 1980.
Ind træder to kriminalbetjente, der høfligt men bestemt beder den hvidkitlede mand i konsultationen om at

følge med til politistationen til afhøring. Det er anklagemyndigheden, der har bestemt, at manden skal hentes.
Den, der bliver hentet, er mistænkt for at have udgivet sig som læge, skrevet falske recepter og

sygeerklæringer m.m. Ser man sig om i lokalerne, kan man imidlertid ikke få anden opfattelse, end at man er i
en rigtig lægekonsultation. Der er alt, hvad der kan forlanges i en moderne lægekonsultation. Konsultationen
ligger i et nyopført bankhus, og den nærmeste nabo er et velkendt finansselskab. Undersøgelsesværelserne er

fyldt med kostbart og avanceret udstyr. Alligevel, "lægen" følger godvilligt med, og nu begynder en
mærkelig historie fra det virkelige liv.
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