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Han er intern revisor i en af Danmarks største industrivirksomheder.
Men hvem er han egentlig?

En nar og noget af en tørvetriller, siger kollegerne.
Han er selv i tvivl, og bruger al sin tid på at finde sine rødder.

Han lever sig ind i sit firmas historie, og tror at grundlæggeren var hans bedstefar.
Men hvem forestiller de falmede familiebilleder hjemme på væggen i spisestuen. Er det hans rødder?

En stormende og uventet forelskelse bringer ham nærmere en forklaring - men også tættere på katastrofen.
Hans søgen i firmaets historie afdækker sandheder hverken han eller firmaet kan tåle.

Politiet - eller er det PET - indkalder ham til forhør.
Til sidst kommer han så livsfarligt tæt på den blodige sandhed, at kun hjælp fra en helt uventet kant redder

ham.

”Jeg har nydt hvert sekund i selskab med Johannes T. Sørensen. Romanen er sjov, rørende og ikke mindst
spændende… Den kan snildt klare sig i konkurrence med diverse opreklamerede krimier.” Vibeke Marx,

forfatter.

”Tak for en rigtig spændende og fin bog, der, som titlen ”Rodløs” allerede antyder, tilmed forærer læseren en
klog og meget interessant indføring i noget, der egentlig er overordentlig basalt i alle menneskers liv.” Palle

Kjærulff-Schmidt, instruktør.

”Jeg har læst Rodløs og har haft en fin oplevelse. Intrigen var interessant og overraskende, og Johannes T.
Sørensen var lidt af et mysterium. Jeg glæder mig over sproget og de billeder det danner. Kontormiljøet er

morsomt beskrevet. Jeg er imponeret!” Yngvar Ramstad, antropolog, Narvik.

”Min første tanke, da jeg havde læst den færdig, var bibelsk: Men størst af alt er kærligheden.” Lisbeth, tidlig
prøvelæser.

 

En spændingsroman om mord, spionage – og kærlighed.
Han er intern revisor i en af Danmarks største industrivirksomheder.

Men hvem er han egentlig?
En nar og noget af en tørvetriller, siger kollegerne.

Han er selv i tvivl, og bruger al sin tid på at finde sine rødder.
Han lever sig ind i sit firmas historie, og tror at grundlæggeren var

hans bedstefar.
Men hvem forestiller de falmede familiebilleder hjemme på væggen i

spisestuen. Er det hans rødder?
En stormende og uventet forelskelse bringer ham nærmere en

forklaring - men også tættere på katastrofen.
Hans søgen i firmaets historie afdækker sandheder hverken han eller

firmaet kan tåle.
Politiet - eller er det PET - indkalder ham til forhør.

Til sidst kommer han så livsfarligt tæt på den blodige sandhed, at
kun hjælp fra en helt uventet kant redder ham.

”Jeg har nydt hvert sekund i selskab med Johannes T. Sørensen.



Romanen er sjov, rørende og ikke mindst spændende… Den kan
snildt klare sig i konkurrence med diverse opreklamerede krimier.”

Vibeke Marx, forfatter.

”Tak for en rigtig spændende og fin bog, der, som titlen ”Rodløs”
allerede antyder, tilmed forærer læseren en klog og meget interessant

indføring i noget, der egentlig er overordentlig basalt i alle
menneskers liv.” Palle Kjærulff-Schmidt, instruktør.

”Jeg har læst Rodløs og har haft en fin oplevelse. Intrigen var
interessant og overraskende, og Johannes T. Sørensen var lidt af et
mysterium. Jeg glæder mig over sproget og de billeder det danner.
Kontormiljøet er morsomt beskrevet. Jeg er imponeret!” Yngvar

Ramstad, antropolog, Narvik.

”Min første tanke, da jeg havde læst den færdig, var bibelsk: Men
størst af alt er kærligheden.” Lisbeth, tidlig prøvelæser.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Rodløs - balladen om Johannes T. Sørensen&s=dkbooks

