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En sidste hilsen Steen Harvig Hent PDF I oktober 1943 på stranden ved Stevns Klint skyder en

modstandsmand i panik tre jøder. Lidt over tredive år senere flytter arkitekten Nathan Beckermann til Stevns,
men findes kort tid senere myrdet. Og sporene fører direkte tilbage til besættelsestiden ... Steen Harvig

(f.1945) er dansk forfatter, underviser og cand.mag. i dansk og filmvidenskab fra Københavns Universitet.
Steen Harvig har både udgivet fag- og skønlitterære bøger. Han debuterede i 1974 med en bog om digteren
Frank Jæger. Steen Harvig har et stort og broget bagkatalog af formidlings- og undervisningsmateriale,

kriminalromaner, digte og noveller. Jørn Namer (f.1941) er klassisk filolog og debuterede sammen med Steen
Harvig med SLUTSPIL MED BLIND MAKKER (1988, Akademiets Debutpris), senere kom EN SIDSTE

HILSEN (1989), DEN TYNDE (1992) og SKJULTE SÅR (1997), alle sammen med Steen Harvig. Namer har
desuden udgivet bøger om Pompei og Herculanum og redigeret tidsskrifterne ROSTRA og

SPROGLÆREREN.
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