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To tunger Lene Hjorth Hent PDF En ung dansker myrdes på bestialsk vis i Aarhus Domkirke og efterlades til
skræk og advarsel i centrum af Danmarks næststørste by. Senere følger flere voldsomme drab, der

tilsyneladende intet har med hinanden at gøre.
Christoffer Gravgaard fra politiet i Aarhus og Anne Krebs fra Rigspolitiet sættes på opgaven. Og de to må til

Indien, før de ser trådene til de hjemlige drab.

I Greve søger Nilas Bøje-Hansen, en ensom ung mand, efter et stærkt fællesskab. Han finder svaret i en tro,
ligesom sin missionerende oldefar, som den unge dansker er parat til at dø for. Men er hans valg løsningen?

To tunger er en uhyggelig aktuel thriller om en af de største konflikter, der udspiller sig under overfladen på
et af klodens mest harmoniske samfund.

ANMELDERNE SKREV
"Der er både spænding og tankevækkende satser i Hjort og Larsens spændingsroman (...) " To tunger" er, som

spændingsroman betragtet, fermt udført, med rivaliseringen mellem politi og PET som gennemgående
underlægningsmusik."

- 4 stjerner, Jyllands-Posten

"Bogen løfter sig gevaldigt hen ad vejen, personskildringen er helt i top, sproget er velgennemtænkt (...) den
giver tid til eftertanke om vores samfundsudvikling med mange nationaliter samlet i et lille selvtilfredst

land."
- Fyns Amts Avis
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