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Til ethvert kriminalmysterium hører en nøkkel, og i dette tilfellet er den et eneste enkelt og tilsynelatende
uskyldig lite ord.
Husnøden har tvunget en gruppe unge mennesker til å bosette seg i en hytte i Nordmarka. En av dem er
konsulent for et forlag, og en diktsamling han får med å gjøre, viser seg å ha betydning for løsningen av
mysteriet.
“Et lite monster kan bli et stort monster om det får næring nok og skjønner at det kan leve relativt trygt og
ubekymret i utførelsen av sine klandestine aktiviteter Til ethvert kriminalmysterium hører en nøkkel, og i dette
tilfellet er den et eneste enkelt og tilsynelatende uskyldig lite ord. Husnøden har tvunget en gruppe.
(Dagbladet): Alle med en historie på skolebenken, har en viss erfaring med primtallene - tallene over 1 som
ikke vil la seg dele med andre tall enn 1 og. Ina fra bloggen I bokhylla skrev så rosende om De dødes tjern at
hun fikk meg til å ville lese den. Da jeg fikk den fra biblioteket kom den i en samling med Skjult. PRA: Det
Skjulte Monster. Progressiv Retinal Atrophy.
Det kan være skjult i flere generasjoner, for så å dukke opp igjen når man parrer to bærere. Aschehoug 1974.
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