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En femte årstid Torkil Damhaug Hent PDF KÅRET SOM BEDSTE NORSKE KRIMI I 1978 omkommer en
arbejder på en tagpapfabrik midt under VM-finalen mellem Argentina og Holland. Der lægges låg på, men

fortielserne og løgnene kommer op til overfladen knap fyrre år senere, hvor børn og børnebørn af de
involverede trækkes ind i dramatiske begivenheder. Ann, Victor, Helene, Nicolai. Fire unge, fire venner. De
afprøver ting og går over grænser. En af de ting, de ikke burde have gjort, er at lukke en klassekammerat inde
i kælderen på den nedlagte fabrik nede ved elven, dér hvor der engang skete en grusom ulykke. Kort tid efter
forsvinder en af de unge kvinder. EN FEMTE ÅRSTID er en psykologisk thriller, hvor vi møder mennesker,
der bliver drevet mod noget skæbnesvangert af kræfter, de ikke forstår. Vi møder en far, der vil gøre alt for at
finde sin datter, og vi møder nogle af ondskabens ansigter. ”Norske Torkil Damhaug leverer en forrygende
psykologisk thriller med toner af norsk skam…EN FEMTE ÅRSTID er på alle måder en stærk boblende
omgang ramasjang kogt på en fond af frygt og forfærdeligheder. …en af forårets mest spændende krimier.

Ikke for sarte sjæle eller folk med søvnbesvær.” Politiken, 5 hjerter★ ★ ★ ★ ★ "Jeg må bøje mig i støvet,

for denne forfatter skriver så fuglene synger og gruen render ned af siderne... Et mustread for trhillerfans."

Bognørden.dk, 5 ud af 6 hjerter★ ★ ★ ★ ★ ”Damhaug skriver både godt og indsigtsfuldt… Det er

psykologisk thriller på højt plan.” Nordjyske Stiftstidende, 5 ud af 6 stjerner★ ★ ★ ★ ★ "Det

psykologiske spil er gennemtænkt og velovervejet, og du gennemskuer ikke hele plottet før sidste side er
vendt. En hårrejsende mursten af en krimi som i den grad bør læses!" Krimifan.dk, 4 ud af 5 hjerter "En femte
årstid" er både krimi, psykologisk thriller, samfundskritisk roman om industrielle forhold, en historie om
kærlighedens mange veje og vildveje, om arv og miljø, samt en sonde banket dybt ned i eksistentielle

fundamenter." Jyllands-Posten, 4 stjerner★ ★ ★ ★ "Historien er sindssygt spændende. Forfatteren, som har

været overlæge på forskellige psykiatriske institutioner, fører os med ind i ondskabens grimme afkroge."
Litteratursiden.dk
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