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Bagdør Lars Leifer Hent PDF Bagdør er en spændingsroman, der udspiller sig i et internationalt,
molekylærbiologisk forskningsmiljø. Den unge danske forsker Michael er blevet optaget som ph.d.-

studerende ved EMBL i Heidelberg (European Molecular Biology Laboratory). EMBL står for det ypperste
indenfor Europæisk forskning i genetik, og kun de bedste af de bedste bliver optaget som studerende.

For Michael er det en drøm, der er gået i opfyldelse, men hverdagen viser sig at være meget anderledes. I det
stærkt konkurrenceprægede forskningsmiljø må han kæmpe med sit mere og mere håbløse forskningsprojekt
og sin meget lidt forstående vejleder. Hvad værre er: Michaels forskningsresultater strider mod enhver logik,
og hans vejleder bliver mere og mere skeptisk: Har Michael overhovedet det format, der kræves af en elite-

forsker?

Og Michael får snart flere problemer. Langsomt går det op for ham, at der er en sammenhæng mellem hans
forskning og en række dramatiske og mystiske begivenheder og uheld. Michael er kommet på sporet af en
frygtelig hemmelighed, som ukendte personer er villige til at beskytte for enhver pris. En hemmelighed, som
dækker over en uhyrlig forbrydelse mod menneskeheden, begået i grådighedens og magtbegærets navn. Og i
sidste ende slipper Michael ikke for at træffe det afgørende valg: Hvem er han selv? Er han på egoismens og

magtbegærets side, eller vælger han den gode kamp?

Bagdør er først og fremmest en realistisk spændingsroman, der udforsker grænserne for vores forståelse af
menneskets biologi og de uhyggelige konsekvenser af manipulation af vores arvemateriale. Romanen er både
en beskrivelse et unikt, internationalt forskningsmiljø og en dramatisk rejse ind i genteknologiens mørke

hjerte.
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