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Ove Ovesen har ADHD tilsat autisme og er stolte af deres diagnose. De har nok i hinanden og er derfor, efter

egen udsagn, sluppet for at dyrke omgang med andre af menneskeracen, som, i brødrenes øjne, er
uforståelige. Som børn og unge slugte de råt hver eneste krimifilm/serie, de kunne finde på TV, og brillerede
stolt med hurtigheden af deres bud på sagens plot og morder. Udvidelsen til at omfatte nyhedernes verserende
sager var kun et spørgsmål om tid. Første gang de stillede hos politiet med beviser på en fuldt opklaret sag

med fotos af voldtægtsforbryderen, var de to unge mænds skæbne beseglet! Avisannoncen: ”UNG
husassistent søges, som også kan tilbyde anden assistance” bliver første møde med Karoline og starten på et
samarbejde på alle planer. Hendes sprog er akkurat lige så kontant som Peters og Oves: ”Det koster 1.000 kr.
kontant, og den, som ingen penge har, får ingen sex den dag.” De tre supplerer hinanden, og ved fælles

indsats bliver det en svær opgave at være morderen i tomten på Istedgade og for hævneren af pædofiliofrene.
Uddrag af bogen Helt uden ophold eller tøven henter han en barberkniv, går tilbage til ofret og skærer, kort
og kontant, den erigerede penis af ved roden. Ofret skriger og sparker vildt om sig, mens blodet tapløber fra
hans afhuggede kønsdel. ”Hold kæft, og hør, hvad jeg siger: Jeg ville gerne have bidt den af, men havde

alligevel ikke lyst til at smage den igen, derfor … brugte jeg den selvsamme barberkniv … måske er det ikke
helt den samme som for mange år siden … hvor du truede med at skære halsen over på mig og sidenhen
truede med at skære min pik af, hvis jeg ikke suttede din ulækre, uvaskede, pisselugtende pik af, før du

hængte mig op, hvor du nu hænger.”

 

Tvillingeparret Peter og Ove Ovesen har ADHD tilsat autisme og er
stolte af deres diagnose. De har nok i hinanden og er derfor, efter

egen udsagn, sluppet for at dyrke omgang med andre af
menneskeracen, som, i brødrenes øjne, er uforståelige. Som børn og
unge slugte de råt hver eneste krimifilm/serie, de kunne finde på TV,
og brillerede stolt med hurtigheden af deres bud på sagens plot og
morder. Udvidelsen til at omfatte nyhedernes verserende sager var



kun et spørgsmål om tid. Første gang de stillede hos politiet med
beviser på en fuldt opklaret sag med fotos af voldtægtsforbryderen,
var de to unge mænds skæbne beseglet! Avisannoncen: ”UNG

husassistent søges, som også kan tilbyde anden assistance” bliver
første møde med Karoline og starten på et samarbejde på alle planer.
Hendes sprog er akkurat lige så kontant som Peters og Oves: ”Det
koster 1.000 kr. kontant, og den, som ingen penge har, får ingen sex
den dag.” De tre supplerer hinanden, og ved fælles indsats bliver det

en svær opgave at være morderen i tomten på Istedgade og for
hævneren af pædofiliofrene. Uddrag af bogen Helt uden ophold eller
tøven henter han en barberkniv, går tilbage til ofret og skærer, kort
og kontant, den erigerede penis af ved roden. Ofret skriger og
sparker vildt om sig, mens blodet tapløber fra hans afhuggede

kønsdel. ”Hold kæft, og hør, hvad jeg siger: Jeg ville gerne have bidt
den af, men havde alligevel ikke lyst til at smage den igen, derfor …
brugte jeg den selvsamme barberkniv … måske er det ikke helt den
samme som for mange år siden … hvor du truede med at skære

halsen over på mig og sidenhen truede med at skære min pik af, hvis
jeg ikke suttede din ulækre, uvaskede, pisselugtende pik af, før du

hængte mig op, hvor du nu hænger.”
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