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Oprindelse Dan Brown Hent PDF Dan Brown er tilbage, hvor vi kender ham allerbedst – på en hæsblæsende
jagt gennem skjulte koder, religion, symboler og kunst. Hvor Browns populære hovedperson, professor
Robert Langdon, tidligere har været udfordret af skjulte symboler i klassisk kunst, er det i Oprindelse en
verden af moderne kunst, han bevæger sig ind i. Her udfordres han af to grundliggende spørgsmål i

menneskets historie. Spændingen er intens fra start til slut. Der er med andre ord al mulig grund til at glæde
sig til en ny klassisk Brown-roman. Med Oprindelse slår Brown en tyk streg under, at han er

konspirationsteoriernes og cliff-hangernes mester. Få forfattere har så dedikerede og trofaste læsere som Dan
Brown – og det skyldes ganske enkelt, at han ikke skuffer sine læsere: gang på gang rives man med af hans

bøger, og han er således garant for tankevækkende spænding og underholdning.
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