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De ti herskere Christian Mørk Hent PDF Forlaget skriver: Venedig, 1349: Ørigets usynlige herskere regerer
nådesløst, og systemkritikere fjernes uden spor. Til sidst forsvinder magthaverne ind i historiebøgerne. 

New York, 2005: Victor Tallent, en ung forsker, begynder at føle sig forfulgt til en konference i Venedig. Han
truer uden at vide det verdens ældste magtbalance. En skygge trænger ind på hans værelse. 

Og nu kommer de skjulte herskere frem fra fortiden for at skære halsen over på Victor. Medmindre han kan
finde frem til deres hemmelighed og standse dem i tide. 

De to herskere er en revideret udgave af Christian Mørks debutroman fra 2006. Konspirationsthrilleren, der
fik en fejende flot modtagelse af kritikere såvel som læsere, efterfulgtes af eventyr-gyseren Darling Jim, der

blev solgt i mere end 20 lande. Senest har han udgivet I gode hænder, en roman om fortidens synder i
hænderne på den, man mistænker allermindst. 
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