
Torinoklædets hemmelighed
Hent bøger PDF

Sam Christer
Torinoklædets hemmelighed Sam Christer Hent PDF DET ER DET MEST KONTROVERSIELLE

RELIGIØSE IKON I VERDEN. Ingen ved, hvor det kommer fra. Ingen ved, hvornår det blev fremstillet. Er
det et af verdens største falsknerier eller et forbløffende mirakel? Århundreder er passeret, og svaret er endnu

ikke fundet … Men nu rummer det største mysterium i religionens historie nøglen til en moderne,
udspekuleret seriemorder, der dræber sine ofre på grusom, bizar vis. Og kun to amerikanske betjente, der
følger et spor, der strækker sig fra Californien til Vatikanet, kan afsløre ligklædets hemmelighed. Den mest
spændingsfyldte og intelligente roman af sin art, siden Da Vinci Mysteriet. Danske medier om Stonehenge-
kulten: Absolut en af de bedre indenfor konspirationsthriller-genren. Dansk BiblioteksCenter ”Godt plot ...
spændingen holdes hele bogen igennem... Bogvægten.dk Underholdende ’pageturner´ hvor handlingen er
hurtig og effektiv. Bornholms Tidende En gyselig flot spændingsroman ... fortjener store roser. Bogsyn.dk
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