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Offermosen Susanne Jansson Hent PDF Forlaget skriver: Mossmarken på grænsen mellem Dalsand og
Värmland er et øde moselandskab med tågede vidder, krogede fyrretræer og bundløse mosehuller. Engang
ofrede man til guderne her, og det siges, at folk stadig forsvinder sporløst, hvis de vover sig ud i tågen.

Her slår den unge biolog Natalie sig ned for at færdiggøre sin afhandling. Men snart står det klart, at hendes
ærinde i Mossmarken er noget langt mere personligt end blot feltarbejde. Hun drages af mosen, som af en

usynlig kraft, men kender nok til dens hemmeligheder til også at frygte den.

En aften, da en storm trækker op, fører en stærk fornemmelse af fare hende ud i mosen, og hun finder en
livløs mand med lommerne fulde af guldmønter. I nærheden finder hun en nygravet grav.

Opdagelsen er en skræmmende anledning til at grave dybt i fortiden – for både politiet og Natalie selv.
Undervejs krydses hendes vej af kunst- og politifotografen Maya Linde og vi følger de to kvinders

udforskning af mindernes og mosens allerdybeste lag, som byder på chokerende opdagelser og længe skjulte
sandheder.

”.En overbevisende, skræmmende og atmosfærefyldt pageturner om moser, barndom og død, som griber og
fastholder læseren til sidste side.
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