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Den sidste gode mand A.J. Kazinski Hent PDF "Som politimand i København er Niels Bentzon vant til at
jagte forbrydere. Han kan derfor næsten ikke tage det alvorligt, da han får til opgave at finde et godt

menneske. Det menneske som kan blive det næste offer for en morder, der har jagtet gode mennesker overalt
på kloden. Og pilen peger nu mod København.

Men hvem fortjener betegnelsen 'det gode menneske'? Og kan det passe at mordene har forbindelse til en
gammel religiøs myte om 36 retfærdige mennesker, der er sat på jorden for at beskytte os alle? 

Den maniodepressive Niels Bentzon aner ikke sine levende råd. Opgaven synes umulig. Men da han i sin jagt
på at finde det gode menneske før det er for sent, møder astrofysikeren Hannah Lund, tager tingene fart.

Hannah Lund mener nemlig, at hun kan se et system i mordene - et system af næsten guddommelig karakter.

Frankrig, Italien, Norge, Sverige og Tyskland har allerede før udgivelsen i Danmark sikret sig retten til at
udgive Den sidste gode mand. Filmrettighederne er solgt til Zentropa.
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"Som politimand i København er Niels Bentzon vant til at jagte
forbrydere. Han kan derfor næsten ikke tage det alvorligt, da han får
til opgave at finde et godt menneske. Det menneske som kan blive
det næste offer for en morder, der har jagtet gode mennesker overalt

på kloden. Og pilen peger nu mod København.

Men hvem fortjener betegnelsen 'det gode menneske'? Og kan det
passe at mordene har forbindelse til en gammel religiøs myte om 36
retfærdige mennesker, der er sat på jorden for at beskytte os alle? 

Den maniodepressive Niels Bentzon aner ikke sine levende råd.
Opgaven synes umulig. Men da han i sin jagt på at finde det gode
menneske før det er for sent, møder astrofysikeren Hannah Lund,
tager tingene fart. Hannah Lund mener nemlig, at hun kan se et
system i mordene - et system af næsten guddommelig karakter.

Frankrig, Italien, Norge, Sverige og Tyskland har allerede før
udgivelsen i Danmark sikret sig retten til at udgive Den sidste gode

mand. Filmrettighederne er solgt til Zentropa.
";;;;;

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Den sidste gode mand&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


