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Metusalem Flemming Dyrbye Hent PDF Da den smukke og begavede Stine Jamie bliver udsat for sadistisk
sexmishandling og efterfølgende myrdet, efterlader beviserne ingen tvivl om, at Christian Bjørnbo er den

skyldige.

Knap 8 måneder efter mordet lykkes det Christian Bjørnbo at flygte fra fængslet, og kriminalassistent
Michael Niedermeyer får til opgave at opspore ham.

I takt med, at kriminalassistent Niedermeyer sætter sig ind i sagen, begynder han gradvis at fornemme, at ikke
hele sandheden kom frem under retssagen, og at mordet på Stine Jamie måske kun er en lille brik i et meget

større puslespil med forgreninger langt ind i internationale forskningsmiljøer.

Hvem var Stine Jamie egentlig – og hvad var det for en hemmelighed, hun bar på? Ikke alle ønsker, at
sandheden kommer frem, og Michael Niedermeyer må konstatere, at det ikke altid er let at skelne godt fra

ondt – og rigtigt fra forkert.
Metusalem er en dramatisk og højaktuel spændingsroman om en tid, hvor intet længere er umuligt. Læseren
efterlades med en trang til at grave sig dybere ned i bogens fascinerende univers, som ligger ganske tæt på

virkeligheden.
Flemming Dyrbye er et splinternyt navn på den danske krimihimmel, og med hans flotte debut skulle der nok

være rigtig god mulighed for at høre mere fra ham. Bogvægten

OM METUSALEM

Jeg syntes, bogen er et gedigent pletskud på den danske krimilitterære scene. Plottet er originalt med
tankevækkende perspektiver. Romanen følger flere fortællespor, som selvfølgelig alligevel sindrigt hænger

sammen." - Lektørudtalelsen.

"Flemming Dyrbye har skrevet en lettilgængelig og underholdende bog og allerede fra de første kapitler var
min interesse fanget. Jeg havde lyst til at læse mere og han formår at skrive på en måde, så man med det

samme bliver en del af handlingen og lærer alle nøglepersonerne rigtig godt at kende."

"Jeg er underholdt, Flemming Dyrbye har en god stil og det er alle tiders læsning inden sengetid. Vær dog
opmærksom på, at du nok får lidt mindre søvn, når du går i gang med denne her bog, for man skal hele tiden

liiige have et kapitel mere og pludselig er klokken blevet rigtig mange." - Bogblogger.dk
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