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Den forsvundne hær Paul Sussman Hent PDF »Thriller i mesterklassen. Paul Sussmans debutroman har det
hele spænding skjulte skatte gale arkæologer og skumle terrorister plus en politisk korrekt egyptisk detektiv.
Lige til at guffe i sig under et Nilkrydstogt ... Man bliver belært og underholdt på samme tid og det på en

intelligent måde. Hvad mere kan man forlange på en dansk gråvejrsdag?«
- Weekendavisen

»Der er smæk for alle egyptiske pjastre i denne suverænt gennemførte debutroman af den 36-årige englænder
Paul Sussman ... han demonstrerer en forbløffende viden om både forne tiders og det nuværende Egypten.«

- Information

»En hæsblæsende spændingsromandebut. Handlingen kunne ligge til grund for en ´Indiana-Jones´-film men
det skal tilføjes at alt virker særdeles grundigt undersøgt og dokumenteret. ... En velskrevet og intenst

spændende menneskejagt på flere planer.«
- Bibliotekernes Lektørudtalelse

»Faraos forbandelse døde arkæologer morderiske muslimer mystiske mumier en smuk engelsk kvinde og en
livstræt ægyptisk politimand på jagt efter sandheden.«

- Nordjyske Stiftstidende
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