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Metusalem J\u00f3gvan Isaksen Hent PDF Fjerde bog i serien om den færøske krimihelt, journalist Hannis

Martinsson. "Humoristisk og fandenivoldsk krimi." -Litteratursiden.dk "Jógvan Isaksens finurlige og
fremragende færøske fortællestil er værd at stifte bekendtskab med." -Bogvægten.dk "En ganske charmerende
lokal forankret krimiserie." -Forbrugermania.dk "Man får lyst til at besøge Færøerne." -MetroXpress Under
rensning af en sø i Tórshavn finder kommunalarbejderne et skelet, som bliver anslået til at være hen ved
tusind år gammelt. I folkemunde bliver det straks døbt Metusalem, og folk har travlt med at gætte, hvem af
fordums vikingehøvdinge, der kan være tale om. Men ikke alle mener, at skelettet er fra vikingetiden. Vor
helt, journalist og konsulent Hannis Martinsson, bliver ringet op af en pensioneret fisker, der påstår, at

skelettet er af hans bror, der forsvandt sporløst i 1961. Hannis Martinsson har dårligt nok talt med den gamle
fisker, før han bliver viklet ind i en sag, der har forbindelser til NATOs militæranlæg nord for Tórshavn og en

skotsk spion-trawlers operationer i de færøske farvande i 1950'erne.
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