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En ung kvinna har blivit mördad och hennes lik uppbränt. Kvinnans bästa väninna är den som hittar henne död
i skogen. De tillhör båda en kristen sekt som till omgivningens irritation har bosatt sig intill ett villa-område i
den lilla norska staden Ski. Mordet på den 18-åriga Tina är fyllt av symboler och ledtrådar, nästan som taget ur
en bok om profilering och rättspsykologi. För psykologen Sander Mørk och polisen Lisa Lunde blir den stora
frågan: Är mördaren en impulsiv galning -eller en rationell, iskallt planerande mördare? När ytterligare ett lik
upptäcks, upphängt i ett träd, på samma ställe som Tina hittades, så står det klart att mördaren arbetar mycket
medvetet. Sekten är den tredje boken om Sander Mørk, psykologen och finsmakaren som uppskattar god mat,
dyra viner och snygg design.
"Jan-Sverre Syvertsen skriver bättre och bättre för varje bok, och denna gång glänser han särskilt med sin
inblick i både psykologi och religiösa sekter, kunskap som han använder på ett intressant och inte föreläsande
sätt gentemot läsaren. ...
Fortsätter han på detta vis kommer Syvertsen om en bok eller två att tillhöra toppskiktet inom norsk
kriminallitteratur." Kurt Hanssen, Dagbladet Jan-Sverre Syvertsen, född 1968, är norsk journalist och
rådgivare inom information och kommunikation. Tidigare har han skrivit flera faktaböcker. Hans två första

romaner Utan onda aningar och I det fördolda har lovordats av kritikerna.
V. Diese Seiten wollen über die Sekten- und Weltanschauungsszene in Sachsen in Sachsen informieren,
Hilfen für … Diese gute und knappe Zusammenfassung stammt von Renate Schmidt. S.
S. Im landläufigen Sprachgebrauch werden als Sekten oft religiöse Gruppen bezeichnet, die in irgendeiner
Weise als gefährlich oder problematisch angesehen werden oder die in orthodoxer theologischer Hinsicht als
„Irrlehre“ angesehen werden. Sekten-Info NRW e. w. V. zur Homepage - zurück zur Themenliste.
Freiwilligkeit, kostenlose Beratung, Schweigepflicht, weltanschauliche Neutralität sind Grundsätze unserer
Beratungsarbeit. , Beratung im weltanschaulichen Bereich, Jahresbericht 2016 des Sekten-Info NRW e. :
Information und Beratung zu neuen religiösen, ideologischen Gemeinschaften, Psychogruppen. V. Studie- en
Adviesgroep Sekten (S.
Freiwilligkeit, kostenlose Beratung, Schweigepflicht, weltanschauliche Neutralität sind Grundsätze unserer
Beratungsarbeit. V. w. A.

