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Pater Noster Jesper Holm Hent PDF På ualmindelig bestialsk maner forsøger en dreng at flygte fra et
drengehjem i England. På grænsen mellem Syrien og Irak bliver en ung yazidi-pige brutalt fjernet fra sin

familie. I Rom befinder en kardinal sig pludselig i helvedes forgård - og i et primitivt bassin svømmer verdens
giftigste fisk rundt.

Samtidig, et hemmeligt sted, træffer syv af de ni nulevende tempelriddere en skæbnesvanger beslutning, der
angår en af deres egne. Den senest indviede, Noah Smith, stilles over for et ultimatum, som intet menneske

nogensinde burde stilles overfor.

Pater Noster er andet bind i Jesper Holms serie om den tavse og arrede tempelridder Noah Smith, der i første
bind blev indviet som den niende nulevende tempelridder og indtog sin plads i den række af mænd, der

stadig beskytter den ældgamle ordens hemmeligheder.

Om forfatteren:
Jesper Holm er uddannet grafisk designer og er stifter og partner i et designfirma. Han har udgivet flere

børnebøger og en enkelt spændingsroman, inden han begyndte på serien om Noah Smith, der foreløbig tæller
de to bind, Corpus Christi og Pater Noster
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