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Torinoklædets hemmelighed Sam Christer Hent PDF Forlaget skriver: Kristus blev begravet i klædet, men
dets hemmelighed lever stadig ... 

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. 

Bestsellerforfatteren Sam Christer er tilbage med en ny bog, Torinoklædet. Hans første bog, Stonehenge
kulten er alledere udkommet på dansk. 

Pressen skrev om Stonehenge kulten:   
Stonehenge kulten er en tydelig efterfølger til Dan Browns succesromaner, men modsat så mange andre

"copycats" føles bogen overraskende frisk ... Koder, mystiske selskaber, spænding, menneskeofringer - bogen
har alt det der er indbegrebet af god ferielæsning.  Dansk Bibliotekscenter  

Den får mine varmeste anbefalinger.  Krimi-Cirklen.dk  

Stonehenge Kulten er en fantasifuld rejse i det mytiske og mystiske og i det dødsensfarlige spil om den totale
magt, der først finder sin afgørelse, da de stærkeste individer mødes i slutkampen mellem det gode og det

onde. Plottet er godt fundet på, og spændingen holdes ved lige bogen igennem.  Bogvægten.dk  

Bogen en underholdende "page-turner" hvor handlingen er hurtig og effektiv, og personerne udfolder sig
samtidig med handlingen. Det er en rigtig god sommerlæsning til at tage med på ferien - en af disse bøger,

man bliver grebet af fra start til slut. Bogen egner sig særdeles godt til de "code-thrillers" interesserede, og til
dem som fascineres af mystikken bag Stonehenge.  Bornholms Tidende 

Oversætter: Anne Mette Poulsen   

Sam Christer er pseudonym for Mike Morley, han er  CEO hos Sony Pictures Television i London og i Los
Angeles. Han har skrevet manuskripter for række TV krimiserier. 
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