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Guds øje Claus Lund Rosenkilde Hent PDF Hyggelig whodunit-krimi. Da Nationalmuseets fremmeste
etnografiske forsker en morgen findes nøgen og død midt i den afrikanske udstilling, må museets

karismatiske direktør se sit museum invaderet af et ufølsomt dansk politi. Forskeren er tilsyneladende afgået
ved døden midt i et hemmeligt, natligt shamanistisk ritual med kroppen fuld af naturnarko. Men da politiets
efterforskere bare tramper rundt i museets gange, ude af stand til at begribe omfanget af den døde forskers

natlige handlinger, tilkalder museets direktør specialkonsulenterne Saxo Haussmann og Mercedes
Rosencreutz for at komme til bunds i sagen. Saxo og Mercedes accepterer at hjælpe museet, og deres

efterforskning viser sig hurtigt at trække tråde tilbage til en 130 år gammel mislykket redningsaktion dybt ind
i Afrikas mørke. Og snart står det klart, at en kodet rejsejournal fra 1889 kan afsløre, hvor en gigantisk,

mytisk rituel granat, som efter sigende gør ejeren i stand til at tale med Gud, er gemt. Men andre kender også
eksistensen af den grønne ædelsten, og pludselig bliver spørgsmålet, om Saxo og Mercedes kan nå at finde og

af kode rejsejournalen, før flere af museets medarbejdere – eller de selv – kommer i fare.
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