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Af jord er du kommet Chris Tvedt Hent PDF En gammel mand er blevet henrettet i det østlige, uvejsomme
Norge, men krimiefterforskeren Edvard Matre og kollegerne kommer ingen vegne de næste måneder.

 
Edvard Matre tages af sagen og sendes til Bergen, hans barndoms by, fordi to unge piger – den ene slagtet på
grusomste vis, den anden i koma – måske er ofre for den samme gerningsmand, måske en seriemorder. Igen er

der ingen spor, og presset stiger dag efter dag på politiet.
 

Samtidig tvinges myndighederne i Oslo til at åbne en massegrav med patienter fra et statshospital, Gaustad
sygehus, og dna-teste dem for at finde ud af, hvem de er. Og Matre får at vide, at  hans mor er blandt de
opgravede. Men begge hans forældre blev dræbt i en trafikulykke, da han var dreng, og ligger begravet

sammen i Bergen. Pludselig ved Edvard Matre hverken, hvordan han skal komme videre med sit arbejde, eller
hvem han selv er.

"Åbningsscenen sidder som et skud, bogstavelig talt. Tvedt tager læseren med ind i de dybe østlandsskove og
skildrer mesterligt en morgenstund, som ender i en henrettelse."

Bergensavisen
 

"Chris Tvedts sidste krimi er blandt hans bedste."
Dagbladet

"Chris Tvedt fik den flotte Rivertonpris for bedste norske krimi i 2011. Nu er han tilbage – endnu skarpere.
… det bliver måske Chris Tvedt, som skubber Gunnar Staalesen ned fra Bergens-tronen, eller måske går han

til og med Jo Næsbø i bedene.
bokkilden.no
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patienter fra et statshospital, Gaustad sygehus, og dna-teste dem for
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