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Kong Salomons sværd Espen Holm Hent PDF Kong Salomons sværd' foregår i dag i nutidens Palæstina, i
Israel og på Vestbredden.

Kvinder aborterer, børn bliver født med alvorlige misdannelser, småbørn dør af uforklarlige årsager, gamle
dehydrerer og sygner hen. Værst går det ud over de fanatiske religiøse bosættere i de besatte områder. Er det

Guds straf, sygdom, terror?

Zew Weissmann, agent i Shin Bet, en af Israels hemmelige sikkerhedsstyrker, går under jorden med falsk
palæstinensisk identitet. Rejsen går til Gaza og Egypten. Er der tale om radioaktiv stråling? Men jagten sår
også tanker i hans sind, han aldrig har kendt før, og spændingsromanen udvikler sig på måder, vi ikke har

kunnet forestille os. Opgøret om Palæstina tager helt nye former …

LEKTØRUDTALELSE
"For læsere af intelligente spændingsromaner som vil andet end blot at underholde. Godt omslag der pirrer
nysgerrigheden og skaber interesse. ... Holm har begået en nuanceret og intelligent spændingsbog om et

yderst vedkommende og aktuelt emne, som særligt lever i kraft af hovedpersonens refleksioner ... i stil minder
bogen om en blanding af Leif Davidsen og Frederick Forsyth." - Lektør: Steffen Gordon Nielsen

PRESSEN SKREV
'Kong Salomons sværd'  blev indstillet til Riverton-prisen 2013, Norges bedste krimi.

"Espen Holms mellemøsten-thriller er en af årets klart bedste spændingsromaner."
Aftenposten

 

Kong Salomons sværd' foregår i dag i nutidens Palæstina, i Israel og
på Vestbredden.

Kvinder aborterer, børn bliver født med alvorlige misdannelser,
småbørn dør af uforklarlige årsager, gamle dehydrerer og sygner hen.
Værst går det ud over de fanatiske religiøse bosættere i de besatte

områder. Er det Guds straf, sygdom, terror?

Zew Weissmann, agent i Shin Bet, en af Israels hemmelige
sikkerhedsstyrker, går under jorden med falsk palæstinensisk

identitet. Rejsen går til Gaza og Egypten. Er der tale om radioaktiv
stråling? Men jagten sår også tanker i hans sind, han aldrig har kendt
før, og spændingsromanen udvikler sig på måder, vi ikke har kunnet

forestille os. Opgøret om Palæstina tager helt nye former …

LEKTØRUDTALELSE
"For læsere af intelligente spændingsromaner som vil andet end blot
at underholde. Godt omslag der pirrer nysgerrigheden og skaber

interesse. ... Holm har begået en nuanceret og intelligent
spændingsbog om et yderst vedkommende og aktuelt emne, som
særligt lever i kraft af hovedpersonens refleksioner ... i stil minder
bogen om en blanding af Leif Davidsen og Frederick Forsyth." -
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