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En grav til to Anne Holt Hent PDF Selma Falck er succesrig advokat, tidligere håndboldstjerne og populær
kendis. Nu er hun i dyb krise. På kort tid har hun mistet alt: Ægteskab, børn, arbejde og hjem. Og det er

hendes egen skyld. Hun må flytte ind i en rotterede af en lejlighed, uden andet selskab end en kat, hun ikke
kan fordrage. Norges bedste kvindelige langrendsløber, Hege Chin Morell, bliver testet positiv for doping.
Selma Falck bliver opsøgt af skiløberens stenrige far, der mener, at hans datter har været udsat for sabotage.
Han giver Selma den tilsyneladende umulige opgave at bevise Heges uskyld. Kort efter bliver en mandlig
langrendsløber fundet død efter en ulykke under træningen. Obduktionen viser, at også han har været dopet.
Panikken i langrendsmiljøet er total. I sin søgen efter sandheden og sin kamp for at få sit liv tilbage på ret køl
afdækker Selma Falck korruption, økonomisk rod og lyssky forbindelser i hjertet af norsk nationalsport. EN

GRAV TIL TO er den første bog om Selma Falck.

 

Selma Falck er succesrig advokat, tidligere håndboldstjerne og
populær kendis. Nu er hun i dyb krise. På kort tid har hun mistet alt:
Ægteskab, børn, arbejde og hjem. Og det er hendes egen skyld. Hun
må flytte ind i en rotterede af en lejlighed, uden andet selskab end en
kat, hun ikke kan fordrage. Norges bedste kvindelige langrendsløber,
Hege Chin Morell, bliver testet positiv for doping. Selma Falck

bliver opsøgt af skiløberens stenrige far, der mener, at hans datter har
været udsat for sabotage. Han giver Selma den tilsyneladende

umulige opgave at bevise Heges uskyld. Kort efter bliver en mandlig
langrendsløber fundet død efter en ulykke under træningen.
Obduktionen viser, at også han har været dopet. Panikken i

langrendsmiljøet er total. I sin søgen efter sandheden og sin kamp
for at få sit liv tilbage på ret køl afdækker Selma Falck korruption,



økonomisk rod og lyssky forbindelser i hjertet af norsk nationalsport.
EN GRAV TIL TO er den første bog om Selma Falck.
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