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Bedragets rødder James Forrester Hent PDF Maj 1564: Den respekterede katolske budbringer William Harley,
kendt som kongens overherold, er vogter af et meget farligt dokument. Da dette bliver stjålet, mistænker
Harley straks en gruppe katolske sympatisører, de selvudnævnte Riddere om det Runde Bord. Snart står

Harley over for et sand mareridt bestående af mistanke, bedrag og sammensværgelse. Hvem har dokumentet?
Og hvorfor? Sammen med sin diametrale modsætning, den karismatiske pirat Raw Carew, sætter Harley sig
for at finde frem til sandheden. Landets skæbne og utallige menneskeliv afhænger af deres handlinger.

Pressen skrev om Helligt forræderi: "Her er en gave til de læsere, der kan lide middelalderkrimier, og det er
vel at mærke en krimi med usædvanlig faglig ballast." -DanskBiblioteksCenter "En glimrende underholder
med en ræv I øjet, mens man endnu engang får at vide, hvorledes fortiden kunne være så ganske grusom, at
man for en stund glemmer både solskin herhjemme og terror ude I den store verden. Den synes så langt væk,

mens man læser denne superthriller." -bogsyn.dk "Plottet i bogen er godt og ikke umiddelbart
gennemskueligt, der er et flow og en spænding i bogen, som gør den umulig at lægge fra sig ... Jeg vil klart
anbefale denne bog til alle, den er så spændende, at den nok skal holde sin læser fanget." -litteratursiden.dk
"En engelsk historiker har sluppet tøjlerne og skrevet en thriller med en beslutsom og fermt kæmpende

heraldiker som hovedperson. Det er en gedigen historisk spændingsroman..." -Weekendavisen "Romanen er
ægte og genial nydelse fra en forfatter, der ved hvordan en forsvunden verden vækkes effektivt til live." -The
Times "Levende og dramatisk, med negle-bidende elementer – Helligt forræderi føles ubesværet at læse, trods
det tunge historiske stof." -Sunday Times "Forrester skriver fængede fiktion med realistiske karakterer, der

bibeholder deres historiske troværdighed." -Financial Times
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