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Midnatsmesse Elisabeth Lyneborg Hent PDF Et sted i Pyrenæerne ligger et gammelt cistercienserkloster. Det

er bygget i år 1100. I forbindelse med klosteret ligger et yndigt renæssanceslot. Stedet er privat eget og
bruges blandt andet til afholdelser af konferencer. Emmy Torp, en moden og meget elegant dame, fra

Nordsjælland er inviteret til en sådan konference. Hun er forfatter og hendes speciale er franske
kætterreligioner. Konferencedeltagerne kommer fra hele Europa. Emnet for konferencen er de oldkristne fund

i øvre Ægypten - Naghamadi-fundene! Konferencen får meget hurtigt et helt andet indhold, da flere af
konferencedeltagerne bliver myrdet, og ligene bliver skamferet af uforklarlige bid. Det smukke gamle kloster
ruger tilsyneladende over en hemmelighed, der er værd at dø for. Mystikken breder sig, og morderen skal
åbenbart findes i egne rækker. Emmy Torp og den ældre kriminalkommissær Marc arbejder hektisk for at

finde frem til morderen. Hvad er motivet og hemmeligheden bag mordene og ikke mindst, hvad er det for et
aggressivt uhyre, der lusker rundt i klosterets gange ved midnatstid? Elisabeth Lyneborg (f. 1939) har været
præst i den danske folkekirke fra 1975 til hun blev pensioneret. Hun har beklædt adskillige tillidsposter, bl.a.
har hun siddet i det daværende Radiorådet. På Hovedland har hun bl.a. udgivet den selvbiografiske roman
Elisabeth (2000), Skyggeland (2001), Den sidste nordbo (2002) Krigsdøtre (2004) og Maria Magdalenes

verdener (2008).

 

Et sted i Pyrenæerne ligger et gammelt cistercienserkloster. Det er
bygget i år 1100. I forbindelse med klosteret ligger et yndigt
renæssanceslot. Stedet er privat eget og bruges blandt andet til

afholdelser af konferencer. Emmy Torp, en moden og meget elegant
dame, fra Nordsjælland er inviteret til en sådan konference. Hun er

forfatter og hendes speciale er franske kætterreligioner.
Konferencedeltagerne kommer fra hele Europa. Emnet for

konferencen er de oldkristne fund i øvre Ægypten - Naghamadi-
fundene! Konferencen får meget hurtigt et helt andet indhold, da
flere af konferencedeltagerne bliver myrdet, og ligene bliver



skamferet af uforklarlige bid. Det smukke gamle kloster ruger
tilsyneladende over en hemmelighed, der er værd at dø for.

Mystikken breder sig, og morderen skal åbenbart findes i egne
rækker. Emmy Torp og den ældre kriminalkommissær Marc arbejder

hektisk for at finde frem til morderen. Hvad er motivet og
hemmeligheden bag mordene og ikke mindst, hvad er det for et

aggressivt uhyre, der lusker rundt i klosterets gange ved midnatstid?
Elisabeth Lyneborg (f. 1939) har været præst i den danske folkekirke

fra 1975 til hun blev pensioneret. Hun har beklædt adskillige
tillidsposter, bl.a. har hun siddet i det daværende Radiorådet. På

Hovedland har hun bl.a. udgivet den selvbiografiske roman Elisabeth
(2000), Skyggeland (2001), Den sidste nordbo (2002) Krigsdøtre

(2004) og Maria Magdalenes verdener (2008).
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