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Vesten for øret Birgitte Jørkov Hent PDF Forlaget skriver: I Helsingør ser man i dag en kaptajn i en blomst
oppe under et hvælv i det søndre sideskib til Vor Frue Kirke. I det herrens år 1473 sad han og hans sømænd i
Rådhuskælderen og nød adskillige krus øl efter, at en storm var ved at tage livet af dem alle vesten for Øret.

De har været borte i mere end halvandet år for på kongens bud at søge efter Nordvestpassagen.

Et par dage senere åbner købmandsenken Elne Jeps sin dør for en af ekspeditionens kaptajner. Høj, garvet og
stædig som få, er nordmanden ikke sådan at afvise, han vil leje hendes stue for at tegne sine kort i fred. Men
der følger mere med i hans kølevand. Et rovmord i Elnes stue blandt andet og hun er ikke kvinde for at lade

stå til.

Vesten for Øret er en middelalderkrimi, som fører læseren tilbage til kirkens konflikt med Europas konger, til
hverdagen og kærligheden i havnebyen Helsingør anno 1473.
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