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Mediciernes hemmelighed Michael White Hent PDF I 1966 falder opsynsmanden ved Medici-kapellet over et
mystisk gammelt dokument i kapellets krypt. Det er tydeligt, at der er tale om en slags dagbog eller journal,

men han kender ikke sproget og må søge assistance. Når han har fået sin nysgerrighed stillet, har han
naturligvis til hensigt at aflevere dokumentet til myndighederne, men inden han når så langt, bliver han

opsøgt af to mindre behagelige typer, der truer ham til at udlevere det.

40 år senere arbejder et hold forskere i krypten med at undersøge de jordiske rester af Medici-slægten ved
hjælp af den nyeste dna-teknologi. Ved undersøgelsen af det lig, der angiveligt skulle være et af slægtens

mest fremtrædende medlemmer, Cosimo de’ Medici, falder holdet over en lille stentavle inde i hans
balsamerede lig. Samme aften myrdes forskerholdets leder, Carlin Mackenzie, men inden da har han nået at

lægge en kryptisk besked til sin niece, Edie Granger, der også arbejder på projektet.

Sammen med sin ven, historikeren Jeff Martin, prøver Edie at tyde den kryptiske besked, der føre dem på en
farefuld færd rundt i Firenzes og Venedigs gader på jagt efter lede tråde, der kan føre dem til Mediciernes

hemmelighed, og samtidig hober ligene sig op i kølvandet på dem.

OM BOGEN
De læsere, som læste Michael Whites første bog på dansk "Ritualet" vil heller ikke blive skuffet med denne
nye titel. Forfatteren har tydeligvis styr på sin research og klarer fortrinligt bogens skift mellem nutidens
Firenze og Venedig og datidens middelalderlige periode. ... Bogen er tillige meget underholdende og
velskrevet, og med en handling i samme genre som Da Vinci Mysteriet og lignende titler skal denne

udmærkede spændingsroman nok finde sine læsere. Litteratursiden
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