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Foran mørket Steen Harvig Hent PDF Brødrene Lars, som er autist, og Søren Illum har mistet deres forældre
ved en bilulykke i Frankrig for to år siden, da de pludselig bliver draget ind i en uhyggelig sag om en række

mord på prostituerede i København.

Morderen eller morderne har tilsyneladende til hensigt at skade eller muligvis helt tilintetgøre de to brødre.
Men hvorfor? Hvad har de gjort? Politiet - med den unge Morten Krag i spidsen - står endnu engang over for

en makaber sag, der virker ulogisk, uforståelig og usammenhængende.

"Foran mørket" er i lighed med forfatterens øvrige krimier en moderne thriller, der udfordrer læseren og sætter
spørgsmålstegn ved velfærdsdanmark. Steen Harvigs krimier handler om marginaliserede mennesker, om livet

bag facaderne og om at bevæge sig ind i mørket.

Steen Harvig har også skrevet Den tyske forbindelse og Blind vej med Morten Krag som hovedperson.

 

Brødrene Lars, som er autist, og Søren Illum har mistet deres
forældre ved en bilulykke i Frankrig for to år siden, da de pludselig

bliver draget ind i en uhyggelig sag om en række mord på
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Morderen eller morderne har tilsyneladende til hensigt at skade eller
muligvis helt tilintetgøre de to brødre. Men hvorfor? Hvad har de
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"Foran mørket" er i lighed med forfatterens øvrige krimier en
moderne thriller, der udfordrer læseren og sætter spørgsmålstegn ved
velfærdsdanmark. Steen Harvigs krimier handler om marginaliserede

mennesker, om livet bag facaderne og om at bevæge sig ind i
mørket.
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