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Den trojanske arv Kim Pauli Hent PDF Forlaget skriver: Den trojanske arv er en international thriller-krimi,
som dels udspiller sig i Århus, Ebeltoft, Nordjylland og København, dels i Schweiz, Israel, USA og på

Madeira.

Bogens forfatter er mangeårig journalist og redaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten i Århus.

Handlingen: Den centrale skikkelse er den ubemidlede antikvarboghandler Michael Vilhelm Petersen, der i
2007 opdager, at hans afdøde far, den gamle frihedskæmper Ejnar Vilhelm Petersen, har efterladt ham og hans

to søskende en gigantisk formue på en hemmelig schweizisk bankkonto.

Da Michael forsøger at finde ud af, hvordan hans far har været i stand til at oparbejde en så absurd stor
formue, hvirvler opklaringsarbejdet ham ind i en dunkel, livsfarlig verden, hvor stærke kræfter gør alt for at

forpurre ham i af afdække mysteriet.

Gåden opklares med hjælp fra to schweiziske kvinder med tilknytning til den internationale bankverden. Men
prisen er høj, og Michael begynder at ønske, at han aldrig havde hørt om faderens skjulte millionformue.
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