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Inferno (lydbog) 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.

___________________

ANMELDELSER

“Dan Brown bringer læseren på bristepunktet af spænding – ikke bare ved at lægge et brødkrumme-spor ud
om Dante (det her er jo faktisk Inferno), men også ved at lege med tid, køn, identitet, berømte

turistattraktioner og futuristisk medicin.” – New York Times

“Dan Browns stærkeste side er, at han kan skabe drama, mystik og godt flow. Han er ferm til at danne samme
optiske bedrag i teksten, som han selv lader Langdon afkode i fortællingen. Som læser trækkes man rundt i
den Brownske manege, og man er godt underholdt. De uindviede bliver oven i købet klogere på Dante,

ligesom alle får stof til eftertanke omkring verdens tilstand.” 4 af 6 stjerner – Berlingske

“Dan Brown er drevent dygtig til at dirigere sit plots logistik, skære kapitlerne episk til passende montager og
netop aldrig gøre sine lærde indfald for lange. Dernæst er der hos Brown en ækte ærkeamerikansk begejstring

for gamle Europa, der er gribende smittende i al sin simpelhed.” 4/6 stjerner – Politiken

“Jeg giver bogen 5 stjerner ud af 5 for så god og spændende er den plus det tvist som kommer sent i bogen får
én til at sidde og sige “ah hva´???”" 5/5 stjerner - medicdk.blogspot.dk/

“Ligesom i sine tidligere bøger har forfatteren gjort sin research, og hans store viden om Dante, Firenze,
Medicierne, genmanipulation, overbefolkning og transhumanisme, … fylder siderne og gør én klog på mangt

og meget, mens man ganske spændt vender siderne i den 500 sider lange bog” – Information

Dan Brown disker igen op med en forrygende cocktail af spænding, skjulte symboler og som noget nyt – et
tankevækkende og ganske moralsk provokerende tema. – Litteratursiden

“Endnu en hæsblæsende og effektiv menneskejagt med Robert Langdon.” 4/6 stjerner – JyllandsPosten
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