
Den syvende dag
Hent bøger PDF

Jens Høvsgaard

Den syvende dag Jens Høvsgaard Hent PDF Den syvende dag er en topaktuel og tankevækkende thriller om
hvad fanatisme gør ved et samfund – og de mennesker der lever i det. Skrevet af forfatter og journalist Jens

Høvsgaard.

En vækkelsesprædikant fra den vestjyske frikirke, Evangeliets Ord, findes hængt. Da det viser sig, at
prædikanten kort forinden havde et offentligt sammenstød med en person med tilknytning til en højreradikal
gruppe, begynder Ekstra Bladets reporter John Hilling at undersøge sagen nærmere. Politiet affærdiger det

som selvmord, men Hilling er i tvivl. Kort efter begynder børn fra hele landet at forsvinde.

Det udvikler sig til en hæsblæsende thriller, hvor sekteriske trossamfund, anløbne politifolk, nynazistiske
fraktioner og en yngre præsteenke, der kan mere end sit fadervor, hver især indtager en plads i den store

kabale.

Den syvende dag er anden del i krimitrilogien om reporteren John Hilling.

 

Pressen skrev:

»Bogen indeholder alt det, som en god krimi skal indeholde. En sympatisk hovedperson med etikken i orden,
masser af mystiske hændelser og gode spændingsforløb.«

- Vibeke Toft-Nielsen, Fyns Stiftstidende

»Høvsgaard skjuler ikke, hvor hans sympati ligger, og især hudfletningen af den fanatiske sekt er stærk
læsning.«

– Frank Sebastian Hansen, Ekstra Bladet

»Jens Høvsgaards anden krimi med John Hilling ramler ned i et stykke genkendelig virkelighed. Han skriver
ikke alene spændende, Høvsgaards viden om, hvordan medierne skaber sin egen version af virkeligheden, og

hvordan det politiske system fungerer under pres, er foruroligende genkendelig.«

– Flensborg Avis

»Fortællemæssigt lægger Høvsgaard sig op ad den klassiske Marlowe-stil, som også var Dan Turèll kær, med
en ensom jegstemme midt i al den menneskelige forfald.«

–Jonas Hindsholm Bentzen, Børsen
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