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Sommerfugleklanen Troels M. Palshof Hent PDF Et mærkværdigt nødopkald fra en mystisk butik i New York
eskalerer og får brutale konsekvenser. Tristan og Clara fra CIA’s Afdeling for Radikal Mønstergenkendelse

overtager sagen, og de starter en hæsblæsende og global jagt på sandheden. En jagt, der involverer
præsidenter og paver, urgamle kulturer og moderne teknologi. Ekstrem loyalitet, tvivl og dobbeltspil lurer

konstant under overfladen, og sporene tager de to agenter fra verdens mest magtfulde menneskers
soveværelser til civilisationens mest håbløse egne. De hvirvles ind i et spind af ældgamle hemmeligheder,
mistillid og magt. Den helt igennem usædvanlige sag udfordrer ikke kun deres faglighed – den tvinger dem
til at gentænke deres egen fortid og konfronterer dem med de mest eksistentielle spørgsmål. Men er de villige
til at betale den ultimative pris for at finde sandheden? SOMMERFUGLEKLANEN – Pavens Yndling er det
første selvstændige bind i en serie om Sommerfugleklanen. Sjældent fascinerede fortælling, der overrasker og
intensiveres bogen igennem. Historien slipper dig ikke, og du drages ind i en verden af bedrag, håb, ondskab

og kærlighed, der sætter dit eget liv i perspektiv. Signe Villumsen, Cand. mag. i Medievidenskab En
medrivende, og yderst spændende bog, der på forunderlig vis forener eksistentielle og filosofiske

livsovervejelser med underholdende action. Kan på det varmeste anbefales! Niels Christian Hvidt, Professor
of Spiritual Care Sommerfugleklanen er en thriller i ordets bedste betydning. Bogen drives af et meget

veloplagt og begavet plot med et elegant net af handlingstråde… Læs den. Pernille M. Frederiksen, Cand.
mag i Nordisk sprog og litteratur Sommerfugleklanen er en befriende stort anlagt krimi om en global kamp

mellem godt og ondt. Internationalt plot og intelligent overraskende handling gør det svært at slippe
historien. Den fortsætter længe efter man har lagt bogen fra sig. T. M. Palshofs indfølte tanker om livet og
dets mål er flettet ind i den fantastiske fortælling, som efterlader en med en helt ny oplevelse af kloden. Ole

Kristoffer Jensen, Seniorøkonom
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eskalerer og får brutale konsekvenser. Tristan og Clara fra CIA’s
Afdeling for Radikal Mønstergenkendelse overtager sagen, og de
starter en hæsblæsende og global jagt på sandheden. En jagt, der
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