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Efter år Mogens Fjord Christensen Hent PDF Anders, en mand sidst i halvtredserne, en anerkendt forsker i

genetik med begrænset socialt liv, bliver bragt i et dilemma i forbindelse med, at væsentligt
forskningsmateriale bliver stjålet fra ham. Hans efterforskning viser, at broren til den kvinde, han livet
igennem har haft kontakt med, og som han nu har mulighed for at få et tættere forhold til, er involveret i

tyveriet. Skal han vælge at afsløre broren og måske miste kvinden? Fortællingen veksler mellem et fortidigt
og et nutidigt spor. Det fortidige spor handler om væsentlige episoder i hans liv frem til nutiden, startende

ved en ungdomsfest hvor han måske var skyld i en ung piges død. Om forfatteren: Mogens Fjord Christensen
har i en lang årrække været ansat som overlæge ved børneafdelingen på Herning Sygehus. Efter

pensioneringen har han skiftet spor og beskæftiger sig nu med at skrive skønlitteratur. Indtil videre har han
fået et par noveller udgivet. "Efter År" er hans romandebut.
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