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♥♥♥♥♥
”Det er en virkelig flot komponeret spændingsroman - som vil tryllebinde dig.” -KRIMIHJERTE 

♥♥♥♥
"Spændende og interessant er den så absolut! Og det bliver rigtigt spændende at følge makkerparret,
forskeren Henderson og arkæologjournalisten Fitzgerald, i de kommende bind i serien." - KRIMIFAN

✰✰✰✰✰
"en rigtig kriminalsag, med forviklinger, plotopbygning af bedste skuffe og en god spand spænding. Det
lykkedes forfatteren flere gange at lokke læseren med på afveje og tilbage på sporet igen. Det er svært at

skille de onde fra de gode det meste af bogen. Klar anbefaling herfra." - BOGFIDUSEN

✰✰✰✰✰
"Under overfladen er en krimi med en masse overraskelser undervejs. Det er en krimi hvor intet er som det
umiddelbart ser ud til og som byder på noget af et plottwist i sidste del af bogen. Leder du efter god og

hæsblæsende underholdning med et fedt plot kan den bestemt anbefales!" - SIDSES BOGREOL

✰✰✰✰
”Jeg kan kun sige, at jeg har været godt underholdt under læsningen, og jeg ser frem til næste bog i serien.” -

BOGRUMMET  

"Lige dele Outbreak og National treasure – tilsat research og hjerteblodet fra en naturvidenskabelig hjerne –
rystet godt sammen med et overraskende plot.”  -BOGFRIISEN 

✰✰✰✰✰
"Tag på denne rejse, som giver en så meget mere, end man kunne forvente af en bog."  - PIPALUK BOOKS

"Har man lyst til høj fart og spænding til det sidste, er det denne man skal vælge. Bogen får 5 (af 6) fine
lakridspiber" - FRU THULSTRUP

Da to dykkere dør under mystiske omstændigheder i New York, befinder virolog Martin Henderson sig
pludselig i et kapløb mod tiden. Alt peger i retningen af en 100 år gammel dræbersygdom. Men hvor stammer

udbruddet fra? Og kan han nå at udvinde en vaccine?    

Efter et mislykket kidnapningsforsøg møder han den arkæologistuderende freelancejournalist Emma
Fitzgerald, der besidder vigtige informationer i opklaringsarbejdet. 

Sammen bevæger de sig tættere på sandheden. Men det viser sig hurtigt at intet er som det ser ud. Hvem kan
de stole på? Og har Martins fortid noget med hændelserne at gøre? 

UNDER OVERFLADEN er første del i en serie om virologen Martin Henderson og den arkæologistuderende
freelancejournalist Emma Fitzgerald.        

 

Forlaget skriver: ”Fed Underholdning.” - KRIMI-CIRKLEN   

♥♥♥♥♥
”Det er en virkelig flot komponeret spændingsroman - som vil

tryllebinde dig.” -KRIMIHJERTE 



♥♥♥♥
"Spændende og interessant er den så absolut! Og det bliver rigtigt

spændende at følge makkerparret, forskeren Henderson og
arkæologjournalisten Fitzgerald, i de kommende bind i serien." -

KRIMIFAN

✰✰✰✰✰
"en rigtig kriminalsag, med forviklinger, plotopbygning af bedste
skuffe og en god spand spænding. Det lykkedes forfatteren flere

gange at lokke læseren med på afveje og tilbage på sporet igen. Det
er svært at skille de onde fra de gode det meste af bogen. Klar

anbefaling herfra." - BOGFIDUSEN

✰✰✰✰✰
"Under overfladen er en krimi med en masse overraskelser

undervejs. Det er en krimi hvor intet er som det umiddelbart ser ud
til og som byder på noget af et plottwist i sidste del af bogen. Leder
du efter god og hæsblæsende underholdning med et fedt plot kan den

bestemt anbefales!" - SIDSES BOGREOL

✰✰✰✰
”Jeg kan kun sige, at jeg har været godt underholdt under læsningen,

og jeg ser frem til næste bog i serien.” - BOGRUMMET  

"Lige dele Outbreak og National treasure – tilsat research og
hjerteblodet fra en naturvidenskabelig hjerne – rystet godt sammen

med et overraskende plot.”  -BOGFRIISEN 

✰✰✰✰✰
"Tag på denne rejse, som giver en så meget mere, end man kunne

forvente af en bog."  - PIPALUK BOOKS

"Har man lyst til høj fart og spænding til det sidste, er det denne man
skal vælge. Bogen får 5 (af 6) fine lakridspiber" - FRU

THULSTRUP

Da to dykkere dør under mystiske omstændigheder i New York,
befinder virolog Martin Henderson sig pludselig i et kapløb mod
tiden. Alt peger i retningen af en 100 år gammel dræbersygdom.
Men hvor stammer udbruddet fra? Og kan han nå at udvinde en

vaccine?    

Efter et mislykket kidnapningsforsøg møder han den
arkæologistuderende freelancejournalist Emma Fitzgerald, der

besidder vigtige informationer i opklaringsarbejdet. 

Sammen bevæger de sig tættere på sandheden. Men det viser sig
hurtigt at intet er som det ser ud. Hvem kan de stole på? Og har

Martins fortid noget med hændelserne at gøre? 



UNDER OVERFLADEN er første del i en serie om
virologen Martin Henderson og den arkæologistuderende

freelancejournalist Emma Fitzgerald.        

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Under overfladen&s=dkbooks

