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Kierkegaardmysteriet Thom Satterlee Hent PDF Hyggekrimi. Som teenager boede amerikanske Daniel Peters
et år i Danmark som udvekslingselev og havde en dansk kæreste, som blev hans livs eneste kærlighed. Nu er
han tilbage i Danmark efter femogtyve år, og da hans tidligere kæreste findes myrdet, samtidig med at et
hidtil ukendt Kierkegaard-manuskript forsvinder fra Kierkegaard-forskningscenteret i København, retter
mistanken sig mod Daniel – han arbejder på centeret som oversætter, og her var hans ungdomskæreste

forskningsleder. Daniel er den sidste, der har set hende i live, og han har desuden intet alibi for
drabstidspunktet. Modvilligt må Daniel nu se sig selv draget ind i efterforskningen. Daniel lider af aspergers
syndrom, og dette gør det endnu sværere for ham at befinde sig i stormens øje og med mistanken rettet mod
sig. Han ved godt, at han burde være oprørt over mordet og bekymret over at være i politiets søgelys, men
han ønsker kun at kunne vende tilbage til sin trygge, velkendte hverdag og sit arbejde med at oversætte den
kendte danske filosofs og teologs tekster. For at kunne opnå det går Daniel i gang med sin egen efterforskning

– de spor, han støder på, peger mod hans egen fortid, mod hans ungdoms kærlighed, og hidtil ukendte
hemmeligheder, som han ikke engang kunne have forestillet sig, bliver afsløret.

 

Hyggekrimi. Som teenager boede amerikanske Daniel Peters et år i
Danmark som udvekslingselev og havde en dansk kæreste, som blev

hans livs eneste kærlighed. Nu er han tilbage i Danmark efter
femogtyve år, og da hans tidligere kæreste findes myrdet, samtidig
med at et hidtil ukendt Kierkegaard-manuskript forsvinder fra

Kierkegaard-forskningscenteret i København, retter mistanken sig
mod Daniel – han arbejder på centeret som oversætter, og her var
hans ungdomskæreste forskningsleder. Daniel er den sidste, der har
set hende i live, og han har desuden intet alibi for drabstidspunktet.
Modvilligt må Daniel nu se sig selv draget ind i efterforskningen.

Daniel lider af aspergers syndrom, og dette gør det endnu sværere for
ham at befinde sig i stormens øje og med mistanken rettet mod sig.



Han ved godt, at han burde være oprørt over mordet og bekymret
over at være i politiets søgelys, men han ønsker kun at kunne vende

tilbage til sin trygge, velkendte hverdag og sit arbejde med at
oversætte den kendte danske filosofs og teologs tekster. For at kunne
opnå det går Daniel i gang med sin egen efterforskning – de spor,
han støder på, peger mod hans egen fortid, mod hans ungdoms

kærlighed, og hidtil ukendte hemmeligheder, som han ikke engang
kunne have forestillet sig, bliver afsløret.
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