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Dommens dag Jonathan Freedland Hent PDF New York 2008. Tom Byrne er faldet i unåde siden sine dage
som idealistisk ung advokat. Hans lidenskab for spil har kostet ham hjem, hustru og hæderlighed. Så da han

af FN bliver bedt om at påtage sig en moralsk tvivlsom opgave, tøver han ikke. En formodet
selvmordsbomber, skudt og dræbt af sikkerhedsvagter, viser sig at være en harmløs gammel mand – og Tom
får til opgave at lukke munden på familien. Da den døde mands datter, Rebecca, røber, at hendes far ikke var

helt så uskyldig, som han gav sig ud for at være, afsløres detaljer om et skjult broderskab, der i en
verdensomspændende mission står bag hundredvis af uopklarede dødsfald. Tom bliver stræbt efter livet og
må nu afkode en hemmelighed, der har været begravet i over 60 år – den anden verdenskrigs sidste store

hemmelighed. En indviklet og spændende thriller med fin personskildring. KIWI magazine. Det er et ganske
godt plot Jonathan Freedland har sat op, og jeg må indrømme at jeg efter de første af hans bøger også havde
forventet en god krimi ... * * * Bogrummet.dk Jonathan Freedland kobler fakta, næsten-fakta og fiktion til
underholdende thriller. Politiken.dk Det er eminent godt gjort ... Litteratursiden.dk Det er en thriller der gør
Jonathan Freedland til den værdige arvtager af Robert Ludlums titel som Thrillerens Mester. Krimicirklen.dk

 

New York 2008. Tom Byrne er faldet i unåde siden sine dage som
idealistisk ung advokat. Hans lidenskab for spil har kostet ham hjem,
hustru og hæderlighed. Så da han af FN bliver bedt om at påtage sig

en moralsk tvivlsom opgave, tøver han ikke. En formodet
selvmordsbomber, skudt og dræbt af sikkerhedsvagter, viser sig at
være en harmløs gammel mand – og Tom får til opgave at lukke
munden på familien. Da den døde mands datter, Rebecca, røber, at
hendes far ikke var helt så uskyldig, som han gav sig ud for at være,

afsløres detaljer om et skjult broderskab, der i en
verdensomspændende mission står bag hundredvis af uopklarede

dødsfald. Tom bliver stræbt efter livet og må nu afkode en



hemmelighed, der har været begravet i over 60 år – den anden
verdenskrigs sidste store hemmelighed. En indviklet og spændende
thriller med fin personskildring. KIWI magazine. Det er et ganske
godt plot Jonathan Freedland har sat op, og jeg må indrømme at jeg
efter de første af hans bøger også havde forventet en god krimi ... * *
* Bogrummet.dk Jonathan Freedland kobler fakta, næsten-fakta og
fiktion til underholdende thriller. Politiken.dk Det er eminent godt

gjort ... Litteratursiden.dk Det er en thriller der gør Jonathan
Freedland til den værdige arvtager af Robert Ludlums titel som

Thrillerens Mester. Krimicirklen.dk
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