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Skyggerne vender tilbage Olivier Truc Hent PDF Vargsund, norsk Sameland, 22. april. Forår. Lyst døgnet
rundt. Klemet Nango er igen blevet et menneske med en skygge.

Den lille sameby Hammerfest ved Barentshavet er i rivende udvikling, på vej til at blive det arktiske svar på
Dubai. Men de samiske rensdyravlere og deres traditionelle livsstil står i vejen for udviklingen.

Ved Vargsund sker der flere tragedier på én gang. En rensdyrfloks svømmetur over sundet kommer til at koste
en ung rensdyravler livet. Kort efter finder man Hammerfests borgmester død i nærheden af en hellig klippe.
Flere mistænkelige dødsfald følger, og konflikterne mellem rensdyravlerne og byens øvrige befolkning

eskalerer.
Renpolitiets efterforskning af dødsfaldene bliver ledet af den erfarne Klemet Nango og hans unge kollega
Nina Hansen. Langsomt vokser en dyster historie om ære, hævn og ubønhørlig fremskridtsbegejstring frem
for øjnene af de to betjente. Men for Nina bliver det også en personlig historie om den far, der forsvandt, da

hun var barn.

SKYGGERNE VENDER TILBAGE er en arktisk krimi, original og iskold.

"Olivier Truc byder også denne gang på en lidt anderledes, men meget læseværdig og vedkommende
krimioplevelse.

Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★

...med romanen får vi en blændende indsigt i det nordligste Norges kamp for eksistensvilkår for både fortid og
fremtid.

Fyns Amts Avis★ ★ ★ ★

... spændende, samtidig med at man får en masse at vide om denne fascinerende, men også døende
samekultur.

Politiken ★ ★ ★ ★

... en god læseoplevelse...

Berlingske★ ★ ★ ★

Beskrivelsen af det hastigt voksende samfund og olieindustrien kontra lokalbefolkningen, som er kommet i
klemme mellem traditioner og fremskridt, er intet mindre end fremragende. Ved læsningen kan man ligefrem
fornemme den barske natur, kulden og melankolien over den tabte fortid. De to umage politifolk er desuden
personer, man kommer til at holde af, og som man gerne hører mere til. Kort sagt en fornem præstation.

Litteratursiden.dk

...beskrevet med stor indsigt. Du har nogle fornøjelige timer foran dig, når du læser denne krimi.
Krimisiden.dk"
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