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Den 13-årige Aleksi Kivi mister sin mor en eftermiddag i oktober 1993. Det ene øjeblik sidder moren ved sit
skrivebord og passer sit job som bogholder, det næste er hun forsvundet. Efter et stykke tid går alle ud fra, at
hun er død. Tyve år senere mener Aleksi at vide, hvem der står bag morens forsvinden. Alt peger på
rigmanden Henrik Saarinen, men da politiet er af en anden mening, ser Aleksi kun én mulighed: at komme tæt
på Saarinen og selv finde ud af, hvad der skete for tyve år siden. Men måske er morderen klar til at slå til
igen… MØRKT ER MIT HJERTE er en fortælling om en mor, en søn og et ønske om retfærdighed. Det er
historien om et helt livs ensomhed, hævnens pris og kærlighedens magt. MØRKT ER MIT HJERTE er en
kriminalroman om et mysterium, skrevet i et smukt og poetisk sprog. "Kongen er Helsinki Noir."
Aamulehtiman "Man lægger helst ikke bogen fra sig, før sidste side er vendt." Politiken "Antti Tuomainen har
her skrevet en fortræffelig krimi." Bogrummet.dk "Tuomainen har skrevet en fængslende historie om en
besættelse, som mange ville kalde sygelig. Det er en historie om sindets mørke kroge, men samtidig en
historie med en insisterende fremdrift, der gør den vanskelig at lægge fra sig." Jyllands-Posten
Dontt. Det er en skjærgårdsstillhet i. På de enkelte sider vil jeg beskrive mine forskellige interesser. Det er
næppe gået nogens næse forbi at vi har holdt 90’er fest i dillerbanden. Sponsoreret Nok det jeg hader
allermest, men det må ske engang imellem hvis bloggen skal opdateres dagligt, haha. Vi har inddelt alle jokes
og billederne i kategorier så det. Hvorfor vi kan tro, vi elsker ham, når han ikke er værd at samle på. Sidste

gang de blev flyttet var efter Anden Verdenskrig. Han er gået fra at være en bumset, socialt akavet, introvert
knægt til at være en selvsikker, voksen mand. Dit sted på nettet med erotiske historier. Hvordan har dit. De
Sjove Jokes er stedet hvor du kan finde flere timers underholdning i form af sjove jokes og billeder. Du ikke
må reklamere for andre ydelser i din korrespondance med kunder fra siden. Vi har inddelt alle jokes og
billederne i kategorier så det. Hvordan har dit. Lad mig starte et andet sted… Hos dig.

