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De retfærdige mænd Jonathan Freedland Hent PDF En alfons findes død i et barsk New Yorker-kvarter. En
højreekstremist bliver skudt uden for Seattle. En 18-årig hacker myrdes på vej hjem fra Indien. Én ting er
fælles for disse tre ofre: Alle havde på et eller andet tidspunkt i deres skæve og spildte liv udført noget

exeptionelt godt. En eller anden myrder altså gode mennesker. Hvorfor? For den unge journalist Will Monroe,
der arbejder på New York Times, er historien en gave, en platform for en strålende karriere. Men så kidnappes

hans kone Beth og gåden bliver personlig. Som opklaringen skrider frem, bliver det gradvist tydeligt, at
kidnapperne er styret af langt stærkere kræfter end simpel grådighed. Bogen er en sand page-turner. Fantastisk

spændende og er med sine konspirationsteorier, gåder og tempo på niveau med Da Vinci Mysteriet.
Forfatteren debuterer med en mesterlig, velskrevet og underholdende thriller og vil helt sikkert blive et stort

navn. * * * * * Månedsmagasinet IN Fans af Dan Brown-genren vil være godt underholdt - bogen er
spændende til sidste side. * * * * Euroman * * * * BT
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