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Skjulte sår Steen Harvig Hent PDF I 1983 bliver en kvinde på brutal vis voldtaget af tre mænd ved Henne
Strand. En årrække går, og pludselig bliver voldsmændene opsøgt af en mystisk person, der jager de tre
mænd. Den første formodning om, at det er kvinden, viser sig ikke at holde stik - men hvem er så denne

psykopatiske seriemorder, der jager voldtægtsforbrydere?

Steen Harvig (f.1945) er dansk forfatter, underviser og cand.mag. i dansk og filmvidenskab fra Københavns
Universitet. Steen Harvig har både udgivet fag- og skønlitterære bøger. Han debuterede i 1974 med en bog

om digteren Frank Jæger. Steen Harvig har et stort og broget bagkatalog af formidlings- og
undervisningsmateriale, kriminalromaner, digte og noveller.

Jørn Namer (f.1941) er klassisk filolog og debuterede sammen med Steen Harvig med SLUTSPIL MED
BLIND MAKKER (1988, Akademiets Debutpris), senere kom EN SIDSTE HILSEN (1989), DEN TYNDE
(1992) og SKJULTE SÅR (1997), alle sammen med Steen Harvig. Namer har desuden udgivet bøger om

Pompei og Herculanum og redigeret tidsskrifterne ROSTRA og SPROGLÆREREN.

 

I 1983 bliver en kvinde på brutal vis voldtaget af tre mænd ved
Henne Strand. En årrække går, og pludselig bliver voldsmændene
opsøgt af en mystisk person, der jager de tre mænd. Den første

formodning om, at det er kvinden, viser sig ikke at holde stik - men
hvem er så denne psykopatiske seriemorder, der jager

voldtægtsforbrydere?

Steen Harvig (f.1945) er dansk forfatter, underviser og cand.mag. i
dansk og filmvidenskab fra Københavns Universitet. Steen Harvig
har både udgivet fag- og skønlitterære bøger. Han debuterede i 1974
med en bog om digteren Frank Jæger. Steen Harvig har et stort og
broget bagkatalog af formidlings- og undervisningsmateriale,

kriminalromaner, digte og noveller.

Jørn Namer (f.1941) er klassisk filolog og debuterede sammen med
Steen Harvig med SLUTSPIL MED BLIND MAKKER (1988,

Akademiets Debutpris), senere kom EN SIDSTE HILSEN (1989),
DEN TYNDE (1992) og SKJULTE SÅR (1997), alle sammen med
Steen Harvig. Namer har desuden udgivet bøger om Pompei og

Herculanum og redigeret tidsskrifterne ROSTRA og
SPROGLÆREREN.
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