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Glashjerte Torkil Damhaug Hent PDF Robin og Mikkel er brødre, og Robin er udviklingshæmmet. Han bliver
vidne til det forfærdelige, der sker med deres kusine Amina. Han kan ikke hjælpe hende og heller ikke hente
hjælp. Robin er ude af stand til at udtrykke, hvad han har set. Mikkel ved noget, han ikke vil fortælle. Ikke til
nogen. Men der er også noget, han ikke husker. Rivers er forhenværende stjerneadvokat. Han er lige sluppet
ud af fængslet efter at have afsonet en dom for et drab, han måske, måske ikke, har begået. Nu bliver han

involveret i opklaringen af drabet på Amina. GLASHJERTE er en roman om at genkende ondskaben, når man
møder den. Og om hvor langt et menneske vover at gå for at holde fast i kærligheden. "Damhaug skriver mere

end almindelig godt." Information "Torkil Damhaug har igen skrevet en inciterende psykothriller …
Damhaug [er] klart bedre end så mange andre med hensyn til at beskrive sindets irgange og sjælens ensomhed
i den senmoderne storbyverden." Politiken, 4 af 6 hjerter "Glashjerte er en super spændende psykologisk
krimi, der helt sikkert skiller sig ud fra mængden." Beckbooks.dk ”Det er ikke gjort bedre af nogen norsk

krimiforfatter længe … Damhaug er den psykologiske krimis ukronede konge." Aftenposten
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