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Når Kalis skygge falder Hans Henning Harmer Hent PDF Den unge danske antropolog Sofie Lerfeldt tager på
en rejse til den del af Indien, som turisterne sjældent ser. Da hendes ven bliver myrdet for øjnene af hende,
beslutter politiet at afskrive det som et hændeligt uheld. Det nægter Sofie at acceptere, og stik mod al fornuft
indleder hun en kamp for retfærdighed for sin ven. Men Sofie aner ikke, hvad hun er oppe imod, før hun er så

rodet ind i den lyssky affære, at der ikke er nogen vej tilbage.

"Harmer kalder på respekt og mange læsere med sin særegne stil og sit mod til at gå egne veje. Hans talent
som storyteller med egen sprogtone og udtalt spændstighed er ganske enkelt overbevisende." – Nikolaj M.

Lassen, Weekendavisen

Hans Henning Harmer (f. 1943) er en dansk forfatter, oversætter, kursusleder og akupunktør. Han er født på
Falster og boede i en kort årrække i Odense, inden København blev hans faste base, når han ikke rejste
verden rundt. Hans Henning Harmer debuterede med romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri
Lanka. De mange rejser til udlandet har haft stor indflydelse på forfatterskabet, da handlingerne i bøgerne
ofte foregår i vidt forskellige dele af verden. En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en

litterær rejse rundt på den blågrønne klode.
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