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Den tredje antikrist Mario Reading Hent PDF Sabir, beskytteren af Nostradamus' forsvundne profetier,
forsøger at redde verden fra undergang sammen med sigøjnervennerne og den pensionerede politimand

Calque, medens det morderiske, flere hundrede år gamle hemmelige selskab, Corpus Maleficus, jagter dem
nådesløst. For næsten fem hundrede år siden skrev den store Nostradamus sine berømte profetier. Han skrev
om de tre antikrister: Napoleon har badet verden i blod, Hitler har voldført verden, men den tredje er endnu

ikke kommet. Den tredje, der vil kaste verden ud i kaos og undergang. I Moldovas bjerge lovprises en
nådesløs tyran som den tredje, den endelige, den genkomne Kristus. I en sigøjnerlejr i Rumænien kunne en

kvindes ufødte barn ændre historiens gang. I et stinkende, bundløst hul i Mexico lover fire søskende
hinanden, at de vil hævne sig.  Kun Adam Sabir, som værner om Nostradamus forsvundne profetier, ved,

hvem Nostradamus forudså som den tredje Antikrist. Kun Adam Sabir ved, hvad der sker, hvis den
moldoviske Kristus, det lille sigøjnerbarn og de hærgende søskende mødes i deres strid. Kun Adam Sabir ved,
hvad der skal til for at redde verden fra ragnarok og udslettelse … DEN TREDJE ANTIKRIST er tredje bind i
Mario Readings berømte Antikrist-trilogi. "Som hos Dan Brown skal der løses gamle mystiske gåder ... der er
bestemt så meget mystik og så mange udviklingsmuligheder, at man må have fortsættelsen af historien med."

**** – MetroXpress om Jagten på Nostradamus' forsvundne profetier, første bog i Antikrist-trilogien.
"Ypperlig konspirationsroman. Den er blændende godt skrevet. Der er fart og spænding over feltet fra start og

indtil sidste side er vendt." – KrimiCirklen om Maya Kodekset, anden bog i Antikrist-trilogien

 

Sabir, beskytteren af Nostradamus' forsvundne profetier, forsøger at
redde verden fra undergang sammen med sigøjnervennerne og den
pensionerede politimand Calque, medens det morderiske, flere

hundrede år gamle hemmelige selskab, Corpus Maleficus, jagter dem
nådesløst. For næsten fem hundrede år siden skrev den store

Nostradamus sine berømte profetier. Han skrev om de tre antikrister:
Napoleon har badet verden i blod, Hitler har voldført verden, men
den tredje er endnu ikke kommet. Den tredje, der vil kaste verden ud



i kaos og undergang. I Moldovas bjerge lovprises en nådesløs tyran
som den tredje, den endelige, den genkomne Kristus. I en

sigøjnerlejr i Rumænien kunne en kvindes ufødte barn ændre
historiens gang. I et stinkende, bundløst hul i Mexico lover fire
søskende hinanden, at de vil hævne sig.  Kun Adam Sabir, som

værner om Nostradamus forsvundne profetier, ved, hvem
Nostradamus forudså som den tredje Antikrist. Kun Adam Sabir ved,
hvad der sker, hvis den moldoviske Kristus, det lille sigøjnerbarn og
de hærgende søskende mødes i deres strid. Kun Adam Sabir ved,
hvad der skal til for at redde verden fra ragnarok og udslettelse …

DEN TREDJE ANTIKRIST er tredje bind i Mario Readings berømte
Antikrist-trilogi. "Som hos Dan Brown skal der løses gamle mystiske

gåder ... der er bestemt så meget mystik og så mange
udviklingsmuligheder, at man må have fortsættelsen af historien
med." **** – MetroXpress om Jagten på Nostradamus' forsvundne

profetier, første bog i Antikrist-trilogien. "Ypperlig
konspirationsroman. Den er blændende godt skrevet. Der er fart og

spænding over feltet fra start og indtil sidste side er vendt." –
KrimiCirklen om Maya Kodekset, anden bog i Antikrist-trilogien
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