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En femte årstid Torkil Damhaug Hent PDF Forlaget skriver: I 1978 omkommer en arbejder på en tagpapfabrik
midt under VM-finalen mellem Argentina og Holland. Der lægges låg på, men fortielserne og løgnene
kommer op til overfladen knap fyrre år senere, hvor børn og børnebørn af de involverede trækkes ind i

dramatiske begivenheder. 

Ann, Victor, Helene, Nicolai. Fire unge, fire venner. De afprøver ting og går over grænser. En af de ting, de
ikke burde have gjort, er at lukke en klassekammerat inde i kælderen på den nedlagte fabrik nede ved elven,

dér hvor der engang skete en grusom ulykke. Kort tid efter forsvinder en af de unge kvinder.  

EN FEMTE ÅRSTID er en psykologisk thriller, hvor vi møder mennesker, der bliver drevet mod noget
skæbnesvangert af kræfter, de ikke forstår. Vi møder en far, der vil gøre alt for at finde sin datter, og vi møder

nogle af ondskabens ansigter.
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