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Skindød Thomas Enger Hent PDF I et telt på Ekebergsletta i Oslo er der et lig af en halvt nedgravet ung
kvinde. Hun er blevet stenet ihjel, har mærker efter piskeslag på ryggen, og hendes ene hånd er hugget af.

Henning Juul mistede sin søn i en brand for to år siden. Han er 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 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 om kriminalreporter Henning Juul.

"Thomas Enger har skrevet en solid og effektiv krimi.
Jyllands-Posten

Plottet er gennemtænkt og detaljeret, persontegningen har psykologisk tyngde og sans for detaljen, og man
lever sig ind i hovedpersonens personlige kvaler og jagt på sandheden. Thomas Enger får flot samlet trådene i

en fængende og samfundsaktuel krimi. Uden tvivl den bedste jeg har læst i år.

Lime★★★★★

Skindød er gennemtænkt, spændende, overraskende.
Bogblogger.dk

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 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

Det er meget sjældent at bliver præsenteret for krimier, hvor sproget og indlevelsen er fra øverste hylde som
her, så man spærrer virkelig øjnene op.

Børsen

Flot ny norsk krimi ... Norge har fostret endnu et talent.
Vejle Amts Folkeblad

Læst på under 24 timer - en ren page-turner.
Anne-v, Saxo

Ferm og effektiv start på en norsk krimiserie.
Politiken
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