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Hyænernes år Brad Geagley Hent PDF Semerket er en lavtstående efterforsker i det gamle Ægypten, der til
trods for sine mange personlige problemer og overvældende alkoholforbrug altid er indstillet på at finde frem
til sandheden, hvor ubelejlig den end måtte være. Han bliver sat til at opklare mordet på en midaldrende
præstinde, som umiddelbart lader til at have været ganske ubetydelig. Hans overordnede glemmer dog at
fortælle ham, at de ikke forventer, at han skal opklare sagen, og efterhånden går det op for ham, at de slet

ikke ønsker sagen opklaret.

Brad Geagleys krimi "Hyænernes år" udspiller sig ved Ramses III‘s hof cirka 1100 f.Kr. og spiller på de
mystiske omstændigheder, der omgav faraoens egen død. Det gamle Ægypten bliver vakt til live i denne

historiske krimi, der er lige så intenst og spændingsmættet som en moderne thriller.

Brad Geagley er en amerikansk filmproducer, manuskriptforfatter og forfatter, der har kombineret sin store
interesse for det gamle Ægypten med sit talent og erfaring som forfatter. Brad Geagley har skrevet to

historiske krimier, "Hyænernes år" og "Den falske konges dag", som begge har fået stor international succes.
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