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Abbotts hemmelighed David Garmark Hent PDF Fremmedlegionæren James Abbott sætter ild til sig selv i en
park i Paris, og nogle dage efter springer en tidligere jagerpilot ud fra 18. sal på et hotel i København. De to
episoder hænger sammen med andre selvmord blandt tidligere soldater. Alle lider de af en bizar sygdom, som
lægeverdenen nægter eksistensen af. En lidelse, der får ofrene til at kradse sig selv til blods med vanvittige ar

og åbne sår til følge. Selvmord er tilsyneladende den eneste kur.

Den tidligere superagent Ditlev Martins, der kæmper med sin fortid og mest er opsat på at leve et stilfærdigt
liv sammen med sin forlovede i Venedig, kontaktes af fransk politi for at undersøge fremmedlegionærens
selvmord. Og da en undersøgelse af jagerpilotens lig samtidig viser noget højst foruroligende, må Martins
samle sin lille gruppe af eksperter for at finde ud af, hvad der foregår. Stærke kræfter er i gang. Magtfulde
mennesker, der ikke vil stoppes, og som tager drastiske metoder i brug for at holde på en grusom dagsorden.
Gruppen hvirvles ind i et kapløb med tiden og en fjende, den ikke kender. Opklaringsarbejdet får fatale

følger, der sender chokbølger gennem dem alle.

David Garmarks 'Abbotts hemmelighed' er andet bind i serien, der bygger på en bred vifte af videnskabelige
retninger, konspirationsteorier og hightech. Endnu engang benyttes der virkelige hændelser, som tilføjes

fiktive virkemidler, så skellet mellem virkelighed og fiktion sløres.

 

Fremmedlegionæren James Abbott sætter ild til sig selv i en park i
Paris, og nogle dage efter springer en tidligere jagerpilot ud fra 18.
sal på et hotel i København. De to episoder hænger sammen med
andre selvmord blandt tidligere soldater. Alle lider de af en bizar

sygdom, som lægeverdenen nægter eksistensen af. En lidelse, der får
ofrene til at kradse sig selv til blods med vanvittige ar og åbne sår til

følge. Selvmord er tilsyneladende den eneste kur.

Den tidligere superagent Ditlev Martins, der kæmper med sin fortid
og mest er opsat på at leve et stilfærdigt liv sammen med sin
forlovede i Venedig, kontaktes af fransk politi for at undersøge
fremmedlegionærens selvmord. Og da en undersøgelse af

jagerpilotens lig samtidig viser noget højst foruroligende, må Martins
samle sin lille gruppe af eksperter for at finde ud af, hvad der

foregår. Stærke kræfter er i gang. Magtfulde mennesker, der ikke vil
stoppes, og som tager drastiske metoder i brug for at holde på en

grusom dagsorden. Gruppen hvirvles ind i et kapløb med tiden og en
fjende, den ikke kender. Opklaringsarbejdet får fatale følger, der

sender chokbølger gennem dem alle.

David Garmarks 'Abbotts hemmelighed' er andet bind i serien, der
bygger på en bred vifte af videnskabelige retninger,

konspirationsteorier og hightech. Endnu engang benyttes der
virkelige hændelser, som tilføjes fiktive virkemidler, så skellet

mellem virkelighed og fiktion sløres.
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