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Faderens synder Jeffrey Archer Hent PDF Harry Clifton, som har byttet identitet med sin omkomne kollega,
Tom Bradshaw, bliver anholdt for overlagt mord, da han går fra borde i Amerika. Hjemme i England nægter
Emma Barrington at tro på, at Harry omkom, da hans skib blev torpederet af tyskerne, og hun rejser til New
York fast besluttet på at finde den mand, hun skulle giftes med. Anden Verdenskrig er for alvor brudt ud over
Europa, og Giles Barrington melder sig ind i hæren og bliver sendt til Nordafrika for at kæmpe mod de tyske
tropper. FADERENS SYNDER er andet bind i Clifton-krøniken, en episk beretning om krig, kærlighed og
familiebånd. "Lige som man sidder og forventer, at alle de løse ender vil samle sig i en elegant sløjfe, smider
Archer en bombe i sidste afsnit på sidste side ... Hvis jeg var dramachef på BBC, ville jeg planlægge første
sæson nu." - Spectator Lord Jeffrey Archer, født 1940 i London, England, har solgt 330 millioner bøger
verden over. Archer er en mesterlig historiefortæller og holder sine mange læsere fanget med plottwists og

cliffhangers.

 

Harry Clifton, som har byttet identitet med sin omkomne kollega,
Tom Bradshaw, bliver anholdt for overlagt mord, da han går fra

borde i Amerika. Hjemme i England nægter Emma Barrington at tro
på, at Harry omkom, da hans skib blev torpederet af tyskerne, og hun
rejser til New York fast besluttet på at finde den mand, hun skulle

giftes med. Anden Verdenskrig er for alvor brudt ud over Europa, og
Giles Barrington melder sig ind i hæren og bliver sendt til
Nordafrika for at kæmpe mod de tyske tropper. FADERENS

SYNDER er andet bind i Clifton-krøniken, en episk beretning om
krig, kærlighed og familiebånd. "Lige som man sidder og forventer,
at alle de løse ender vil samle sig i en elegant sløjfe, smider Archer
en bombe i sidste afsnit på sidste side ... Hvis jeg var dramachef på
BBC, ville jeg planlægge første sæson nu." - Spectator Lord Jeffrey



Archer, født 1940 i London, England, har solgt 330 millioner bøger
verden over. Archer er en mesterlig historiefortæller og holder sine

mange læsere fanget med plottwists og cliffhangers.
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