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Den der graver en grav Yrsa Sigurdardottir Hent PDF I 1945 bliver en lille pige efterladt i en skakt af en

ukendt gerningsmand. Før lemmen til skakten lukkes i, får pigen øjenkontakt med en person i et vindue. Et
vidne. Mange år efter, i 2006, bliver advokaten Thóra Gudmundsdóttir kaldt ud til en klient, der er overbevist
om, at hans nyrenoverede kursted på en gammel ødegård er hjemsøgt af et spøgelse. Han vil have Thóra til at
undersøge, om spøgeriet ikke kan falde ind under fejl og mangler og udløse erstatning fra de tidligere ejere.
Under en gennemgang i kurstedets kælder, går det hurtigt op for Thóra, at stedets tidligere beboere ikke har
levet et særligt lykkeligt liv. Gammelt nazigods og skeletter falder ud af kasser og skabe og vidner om

tragiske familieskæbner. De fortidige grusomheder viser sig gradvist at være tæt forbundne med mordet på en
ung kvinde, der bliver begået netop samme dag, som Thóra ankommer. "Spændingen holdes ved lige til
allersidste linje, og forfatteren forstår at skrue en rigtig god historie sammen. Yrsa Sigurdadóttir har høstet

megen popularitet for sin første krimi, og jeg tror denne følger lige i kølvandet." - Litteratursiden

 

I 1945 bliver en lille pige efterladt i en skakt af en ukendt
gerningsmand. Før lemmen til skakten lukkes i, får pigen

øjenkontakt med en person i et vindue. Et vidne. Mange år efter, i
2006, bliver advokaten Thóra Gudmundsdóttir kaldt ud til en klient,
der er overbevist om, at hans nyrenoverede kursted på en gammel
ødegård er hjemsøgt af et spøgelse. Han vil have Thóra til at

undersøge, om spøgeriet ikke kan falde ind under fejl og mangler og
udløse erstatning fra de tidligere ejere. Under en gennemgang i
kurstedets kælder, går det hurtigt op for Thóra, at stedets tidligere
beboere ikke har levet et særligt lykkeligt liv. Gammelt nazigods og

skeletter falder ud af kasser og skabe og vidner om tragiske
familieskæbner. De fortidige grusomheder viser sig gradvist at være



tæt forbundne med mordet på en ung kvinde, der bliver begået netop
samme dag, som Thóra ankommer. "Spændingen holdes ved lige til
allersidste linje, og forfatteren forstår at skrue en rigtig god historie
sammen. Yrsa Sigurdadóttir har høstet megen popularitet for sin

første krimi, og jeg tror denne følger lige i kølvandet." -
Litteratursiden
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