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Flatøgåden Viktor Arnar Ing\u00f3lfsson Hent PDF Da sælfangere finder et fordærvet lig af en dansk forsker i
1960 på en islandsk klippeø, er det op til den unge Kjartan at undersøge drabet. Den konfliktsky Kjartan er
dog ingen typisk helt, og han har lige så svært ved at afhøre de lokale beboere på den afsidesliggende ø, som
han har ved at fordøje de lokale delikatesser som hvalspæk og andet godt fra havet. Han må bevæge sig
dybere og dybere ind i en mørk og ukendt verden af islandske sagn fyldt med sagnomspundne legender,

symboler og hemmelige lav for at løse Flatøgåden og finde morderen. FLATØGÅDEN blev nomineret til den
skan- dinaviske krimipris Glasnøglen og har været på bestsellerlisten hos Amazon og i Tyskland. Forfatteren:
Viktor Arnar Ingólfsson er født 12. april 1955 i Akureyri på Island og bor i Reykjavik. To gange er han blevet

nomineret til den skandinaviske krimipris Glasnøglen, heriblandt for FLATØGÅDEN. Ved siden af sit
forfatterskab passer han sit fuldtidsjob som ingeniør ved Islands vejdirektorat. Han er gift og har to døtre.
Anmeldelser: -En fremragende bog, der opfylder alle forventninger. -krimi-couch.de – Tysklands største
krimisite -Flatøgåden giver os ikke bare spænding men også en dyb indsigt i den islandske sjæl. -NDR -
Historien fanger læsernes fantasi, fører dem med til Flatø og får dem til at opleve lokalbefolkningen og
mærke miljøet. Noget, kun de færreste bøger formår. -Mystery Tribune -Beskrivelserne af naturen og

landskaberne er nøjagtige, men alligevel lyriske. -Ciao.de
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