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Pater noster Jesper Holm Hent PDF Forlaget skriver: På ualmindelig bestialsk maner forsøger en dreng at
flygte fra et drengehjem i England. På grænsen mellem Syrien og Irak bliver en ung yazidi-pige brutalt fjernet
fra sin familie. I Rom befinder en kardinal sig pludselig i helvedes forgård - og i et primitivt bassin svømmer

verdens giftigste fisk rundt.
Samtidig, et hemmeligt sted, træffer syv af de ni nulevende tempelriddere en skæbnesvanger beslutning, der
angår en af deres egne. Den senest indviede, Noah Smith, stilles over for et ultimatum, som intet menneske

nogensinde burde stilles overfor.
 

Pater Noster er andet bind i Jesper Holms serie om den tavse og arrede tempelridder Noah Smith, der i første
bind blev indviet som den niende nulevende tempelridder og indtog sin plads i den række af mænd, der

stadig beskytter den ældgamle ordens hemmeligheder.

Om seriens bind 1, Corpus Christi
”Den er saftsuseme spændende. Plottet er genialt.”

VILDMEDKRIMI.DK
 

”Holm træder ind på den internationale scene.”
LEKTØRUDTALELSE, DBC

 
”Er du stor fan af Dan Brown skulle du prøve at læse denne.”

KRIMI-HJERTE.DK
 

”Det er bare af sted til bogladen og købe Corpus Christi. Den er alle pengene værd.”
KRIMI-CIRKLEN.DK
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