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Mørkt er mit hjerte Antti Toumainen Hent PDF Den 13-årige Aleksi Kivi mister sin mor en eftermiddag i
oktober 1993. Det ene øjeblik sidder moren ved sit skrivebord og passer sit job som bogholder, det næste er

hun forsvundet. Efter et stykke tid går alle ud fra, at hun er død.
Tyve år senere mener Aleksi at vide, hvem der står bag morens forsvinden. Alt peger på rigmanden Henrik
Saarinen, men da politiet er af en anden mening, ser Aleksi kun én mulighed: at komme tæt på Saarinen og

selv finde ud af, hvad der skete for tyve år siden. Men måske er morderen klar til at slå til igen …

MØRKT ER MIT HJERTE er en fortælling om en mor, en søn og et ønske om retfærdighed. Det er historien
om et helt livs ensomhed, hævnens pris og kærlighedens magt. MØRKT ER MIT HJERTE er en

kriminalroman om et mysterium, skrevet i et smukt og poetisk sprog.

"Tuomainen har skrevet en fængslende historie om en besættelse, som mange ville kalde sygelig. Det er en
historie om sindets mørke kroge, men samtidig en historie med en insisterende fremdrift, der gør den

vanskelig at lægge fra sig. Behovet for at følge Aleksi til vejs ende, selv om den viser sig ikke helt at være
den forventede, skyldes ikke mindst Aleksis held til at få læseren på sin side.

Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★

...et hæsblæsende ridt mellem et menneskeforladt gods ved vandet og et kuldslået Helsinki.

Politiken ★ ★ ★ ★

En spændende og anderledes krimi fra et koldt og mørkt Finland. Tuomainen skriver veloplagt og smukt og
selvom det hele er tungt og hårdt, er sproget poetisk med blik for natur og mennesker. En fin fortælling om

sorg og ensomhed, kærlighed og had og om et stærkt ønske om retfærdighed og hævn.
Lektørudtalelse

Antti Tuomainen har her skrevet en fortræffelig krimi.
Bogrummet.dk
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