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Fra sol til skygge Robert Goddard Hent PDF Den midaldrende og lidt fordrukne Harry Barnett får via et
anonymt opkald at vide, at han har en voksen søn, David, som ligger i koma på et hospital i London. David,
som er et matematisk geni, har fået en overdosis insulin, og Harry får hurtigt mistake om, at noget er galt.

Han begynder at undersøge sagen og opdager flere uforklarlige dødsfald blandt Davids unge forskerkolleger.
Pludselig er Harry viklet ind i et net af sammensværgelser. Hans jagt på sandheden om sønnen fører ham via
et novembermørkt København til USA og tilbage til England, - og han opdager, at han også selv bliver jaget

…

„Goddard mestrer genren og styrer stramt begivenhedernes gang, så der ingen løse ender lades tilbage, og
læseren udsættes for den ene overraskelse efter den anden. “ – Erik Larsen i Jydske Vestkysten

„Begavet underholdning at bedste kvalitet … Man kan kun misunde de læsere, der endnu har til gode at stifte
bekendtskab med Robert Goddard.“ – Lars Ole Sauerberg i Jyllands-Posten
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