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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 …

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

"... en interessant hybrid af myte og modernitet, fortidsfejder og faktiske forbandelser af gamle og
evigtgyldige konflikter."

Merete Reinholdt, Berlingske

"Espen Holms 'Kong Salomons sværd' er et grovkornet brød af en politisk thriller. Den viser, hvad genren kan
med hensyn til at sætte historiske og politiske emner effektfuldt op og i sensationel form sætte

spørgsmålstegn ved spegede begivenheder og komplicerede omstændigheder."
Bo Tao Michaëlis, Politiken

"Fortællesproget er levende og dokumentarisk og giver til tider en knugende fornemmelse af selv at være
tilstede i kampens hede."

Niels Roe, Helsingør Dagblad

"Velskrevet spændingsbog der trods det vanskelige emne virker nuanceret og gennemarbejdet."
Steffen Godron Nielsen, Lektørudtalelse

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