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Inferno Dan Brown Hent PDF Når man åbner en roman af Dan Brown, suges man ind i et univers af historie,
hemmeligheder, kunst, koder og symboler. Med megabestsellerne Da Vinci Mysteriet, Engle og dæmoner og
Det forsvundne tegn har Dan Brown vist, at hans evne til at skabe dette fascinerende og spændingsmættede
univers er enestående. Og med Infernogør han det igen, mere nervepirrende end nogensinde før. I hjertet af
Italien trækkes symbolforskeren Robert Langdon ind i en nervepirrende verden, som samler sig omkring et af
historiens mest fascinerende, dystre og mystiske litterære mesterværker – Dantes Inferno. Langdon er oppe
mod en uhyggelig modstander og kæmper med koder og symboler som fører ham dybt ind i klassisk kunst,
hemmelige korridorer og avanceret videnskab. Gennem en hæsblæsende jagt, hvor det er umuligt at afgøre,
hvem han kan stole på, kæmper Langdon for at finde svar – før det er for sent, og verden uigenkaldeligt vil

være forandret. En unik cocktail af hæsblæsende underholdning og forrygende spænding.
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