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Corpus Christi Jesper Holm Hent PDF Forlaget skriver: Jesper Holm har skabt et unikt univers, hvor
kristusmyten, middelalder og tempelriddere på forunderlig vis smelter sammen med nutiden i en hæsblæsende

jagt for at afdække og beskytte nogle af verdenshistoriens store hemmeligheder. 
 

De har holdt sig skjult i syvhundrede år, siden deres sidste stormester blev brændt på bålet i 1314. Men ikke
mere. Da en af ordenens riddere findes korsfæstet på en særlig bestialsk måde, er det et signal om, at ikke kun
ordenen, men også den hemmelighed tempelridderne beskytter, er truet med udslettelse. I et indviklet spind af

koder, gamle konspirationer, magtfulde modstandere og med døden i hælene, har den unge Noah Smith
fireogtyve timer til at finde tempelriddernes hemmelighed og sørge for, at den aldrig ser dagens lys.

 
Corpus Christi er første bind i Jesper Holms serie om den tavse og arrede tempelridder Noah Smith, der
indtager sin plads i den række af mænd, der stadig beskytter den ældgamle ordens hemmeligheder.
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