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Åndernes fest Hans Henning Harmer Hent PDF "Liget lå på maven med armene ud til siden. I en stilling som
den, børn kan indtage, når de hengiver sig til søvnen. Hovedet var drejet ud mod beskuerne – eller hans

banemand, tænkte Harry P. De glasagtige øjne var vidtåbne og ufokuserede og indgav ham den beklemmende
følelse, at de døde så alt, at deres blik aldrig slap en."

Indimellem kan ét eneste fejltrin få uoverskuelige konsekvenser. I "Åndernes fest" fører et ægteskabeligt
sidespring til et grusomt mord. Morderens våben er ikke en ting, men en psykotisk mand, der har en fortid i
newage-bevægelsen. Vicekriminalkommissær Harry P og kriminalassistent Klara Malthe får til opgave at
opklare det rystende mord. Efterforskningen bringer uhyggelige sandheder frem i lyset og ryster de to

politifolk i deres grundvold.

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter, kursusleder og akupunktør. Han er født på
Falster og boede i en kort årrække i Odense, inden København blev hans faste base, når han ikke rejste
verden rundt. Hans Henning Harmer debuterede med romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri
Lanka. De mange rejser til udlandet har haft stor indflydelse på forfatterskabet, da handlingerne i bøgerne
ofte foregår i vidt forskellige dele af verden. En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en

litterærrejse rundt på den blågrønne klode.

 

"Liget lå på maven med armene ud til siden. I en stilling som den,
børn kan indtage, når de hengiver sig til søvnen. Hovedet var drejet

ud mod beskuerne – eller hans banemand, tænkte Harry P. De
glasagtige øjne var vidtåbne og ufokuserede og indgav ham den

beklemmende følelse, at de døde så alt, at deres blik aldrig slap en."

Indimellem kan ét eneste fejltrin få uoverskuelige konsekvenser. I
"Åndernes fest" fører et ægteskabeligt sidespring til et grusomt mord.
Morderens våben er ikke en ting, men en psykotisk mand, der har en
fortid i newage-bevægelsen. Vicekriminalkommissær Harry P og

kriminalassistent Klara Malthe får til opgave at opklare det rystende
mord. Efterforskningen bringer uhyggelige sandheder frem i lyset og

ryster de to politifolk i deres grundvold.

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter,
kursusleder og akupunktør. Han er født på Falster og boede i en kort
årrække i Odense, inden København blev hans faste base, når han
ikke rejste verden rundt. Hans Henning Harmer debuterede med

romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri Lanka. De mange
rejser til udlandet har haft stor indflydelse på forfatterskabet, da

handlingerne i bøgerne ofte foregår i vidt forskellige dele af verden.
En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en

litterærrejse rundt på den blågrønne klode.
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