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Internetjournalist Henning Juul mistede sin søn i en brand for to år siden. Med brandskadet ansigt og
torpederet sjæl er han nu tilbage på job som kriminalreporter og bliver sat til at dække Ekeberg-sagen. Og på
trods af store personlige vanskeligheder med at få en ny dagligdag til at fungere og det faktum, at han skal
arbejde sammen med sin eks-kones kæreste, bliver Juul så grebet af sagen, at han begynder sine egne
undersøgelser. Lag for lag afdækker han et morads af begær, jalousi og stærke hævnfølelser, og til sidst
befinder han sig midt i begivenhederne, bogstaveligt talt.
SKINDØD er første bind i en ambitiøst anlagt serie på seks bøger.
"Navnet er Thomas Enger. Bid godt mærke i det, for det er en mand, der er ved at skrive sig ind blandt de
bedste af Nordens krimiforfattere. Thomas Enger er norsk, og allerede med sin første krimi, " Skindød", der nu
foreligger på dansk, har han begået noget helt enestående. Det er en af de bedste krimier, denne anmelder
længe har læst, i et sprog, der funkler og lever i stærke billeder og i et tempo, der næsten kan få en til at
glemme at trække vejret." /Kristeligt Dagblad "Flot ny norsk krimi ... Norge har fostret endnu et talent ..."
/Vejle Amts Folkeblad "Det er meget sjældent, at man bliver præsenteret for krimier, hvor sproget og
indlevelsen er fra øverste hylde, så man spærrer virkelig øjnene op." /Børsen

Mennesket sørger for mad og drikke til loaen, som den har brug for, da den bruger mange kræfter på de
opgaver, den har i … Denne lektion gennemgår fremgangsmåden ved ligsynet og udfærdigelsen af
dødsattester. Kan du ikke lige finde det helt rigtige, så giv ikke op. Villabyerne: Lokale og regionale nyheder
på gentofte. Læs om dem her. lokalavisen.
Voodoo drejer sig om at få hjælp fra loaerne. Er dit spil gået i hårdknude fordi du mangler ord med Ø. Find
alle ord med Ø og vind i Wordfeud og Scrabble. Der er dømt både skønhed og uhygge, når Øregaard Museum
viser forårets store særudstilling SKINDØD. lokalavisen. Villabyerne: Lokale og regionale nyheder på
gentofte. 69083; 12.
Læs om dem her. dk Jentas - Følfodvej 202, 2300 København S - info @ jentas. Der er dømt både skønhed
og uhygge på forårets store særudstilling SKINDØD med den danske kunstner Peter Callesen (f. dk - tel: +45
3581 3500 - CVR: 10086353 10086353 Kunstportal med nyheder og links til kunstmuseer, gallerier, og
kunstforeninger Da jeg kom hjem fra Sille belæsset med alskens lækre stoffer, fandt jeg ret hurtigt to stykker
stof frem, som jeg havde lyst til at transformere til kjoler. 69083; 12. 1967).

