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Fra ryggen Steen Langstrup Hent PDF Forlaget skriver: Da Jakob og hans gravide kone, Stine, kommer hjem
en sen aften og overrasker en indbrudstyv i lejligheden, rives tæppet væk under fødderne på dem. De befinder

sig pludselig midt i et indviklet spil mellem hemmelige
organisationer, hvor intet er, hvad det ser ud til.

Jagten går rundt i Europa, mens de forsøger at opklare, hvorfor alle vil have fingre i et gammelt maleri, som
Stine arvede efter sin mormor for flere år siden.

Med denne udgave udgives Fra ryggen for første gang på papir med Steen Langstrups originale slutning.

»Der er ikke så meget pjat med Steen Langstrups nye thriller, ung familie er pludselig i kløerne på hemmelige
agenter og gamle nazister. og så går den vilde jagt lige ud ad landevejen ...direkte og effektivt.«

- Lars Bukdahl, Weekendavisen.

»En regelret thriller ... både overraskende og inciterende til sidste side.«
- Bo Tao Michaëlis, Politiken.
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