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Adams forbandelse Robert Zola Christensen Hent PDF En flok spejdere finder en mand brutalt myrdet i en
skov på Vestsjælland. Offeret er genforskeren Gunnar Kollte-Hansen og sporene peger i flere retninger: Ind i

en veterangruppe, der har en lidt rigelig veludviklet interesse for 2. verdenskrig, og ind i et betændt
forskningsmiljø, hvor der er ved at opstå store økonomiske muligheder i udviklingen af genteknologi.

Efterforskningen fører den tidligere PET-agent Bent Kastrup til det øde og vindblæste Færøerne, hvor der
muligvis foregår ting, der ikke tåler dagens lys. Men Bent Kastrups kamp drejer sig ikke kun om at finde
gerningsmanden til mordet på Gunnar Kollte-Hansen og dermed få sat en stopper for den kædereaktion af

vold, drab og forsvindinger, der er fulgt i kølvandet på mordet. Det er også en kamp på hjemmefronten og en
kamp mod egenyttige kollegaer med selvstændige agendaer, der risikerer at ødelægge efterforskningen.
ADAMS FORBANDELSE er Robert Zola Christensens anden spændingsroman i serien om efterforskeren

Bent Kastrup. IS I BLODET, seriens første bog, udkom i 2013.
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