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Glasnøglen Alex Karl Morell Hent PDF Forlaget skriver: Som hobby-ornitolog er Kathrin begyndt at betragte
fugle med stigende mistro. Der er for mange, og de opfører sig ikke, som de plejer. Da hun stiller et

tilsyneladende uskyldigt spørgsmål om ørne til en dansk journalist i Thailand, vendes der op og ned på
hendes ellers så stilfærdige liv.

Endnu værre går det den journalist, der besvarer hendes spørgsmål. Fugle er den mindste af Jespers
bekymringer. En sen og fordrukken nattetime er han kommet for tæt på et lig, der gemmer på en farlig
hemmelighed, og snart er han på hovedkulds flugt fra Phuket i Thailand til Grand Canyon i USA.

De to hovedpersoner i Alex Karl Morells stakåndede spændingsroman kastes uforvarende ind i centrum af en
sammensværgelse, der strækker sig fra Midtjylland til Sydamerika og omfatter uforklarlig fugleadfærd,
løgnagtige nyheder om klodens brændpunkter og en gådefuld deadline, der er på nippet til at udløbe.

Begge må de sande, at paranoia er en færdighed, som ikke kan læres hurtigt nok.
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