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Metusalemgenet Michael Lycke Hent PDF En dansk forsker med speciale i livsforlængende teknikker dør

under mystiske omstændigheder i sin strandvejsvilla. I Paris bliver en tidligere ansat i et genteknologisk firma
på makaber vis udstillet til skræk og advarsel foran et kongrescenter, drænet for sidste dråbe blod, og i en

skov i hjertet af Tyskland bliver en ung mand hængt under påkaldelse af gamle germanske guder.
Videnskabsjournalisten Noah Safran – med halvt danske aner og usædvanlige personlighedstræk – bliver
uforvarende viklet ind i de mystiske begivenheder, da han er i Paris for at skrive om den nyeste forskning

inden evigt liv. Først da det er for sent at bakke ud, går den blodige alvor op for ham. Hvor tæt er
videnskaben på at finde nøglen til det evige liv? Og hvem er det, der er villige til at slå ihjel for at få del i den
viden? Michael Lycke, som tidligere har skrevet børne- og ungdomsbøger, debuterer her med en højspændt

videnskabskrimi i stil med Jean-Christope Grangé.
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