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Uden synd \u00c6var \u00d6rn J\u00f3sepsson Hent PDF Ólafur er fraskilt, alkoholiker og bor i en trøstesløs
betonblok. Naboen besøger ham kun, når han er i bekneb for alkohol, og selv hans børn kan ikke holde ham
ud. Det er blevet endnu værre, efter han har omvendt sig og indtrådt i en kristen sekt. Hans liv består i at gå
til gudstjenester, at se sektens prædikant messe på tv og i at få andre til at se lyset. Den dag den gamle Ólafur
bliver fundet myrdet med knivstik, har han siddet død i sin lænestol et år. Fjernsynet kører stadig på den
kristne Kanal Alfa, og lejligheden vidner om et ensomt liv. Politiet går i gang med et møjsommeligt

opklaringsarbejde og udser hurtigt en del mistænkte: Den alkoholiserede nabo, der tidligere er dømt for
knivdrab; familien, der hadede den gamles evindelige snak om frelse, og prædikanten, der ikke er helt så
hellig, som han giver sig ud for at være. Alle besøgte de Ólafur, den sidste dag han levede og alle har de
rigtig gode grunde til at skjule netop den kendsgerning. "Ævar Örn Josepsson har skrevet en stærk og

anbefalelsesværdig krimi …" Sentura om Blodbjerget fra 2007
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