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Dobbeltliv Steffen Nohr Hent PDF I 2. verdenskrigs sidste timer sænkes en tysk ubåd i dansk farvand. Med
sig i dybet tager den sin besætning og en uvurderlig, tophemmelig last. Imens i nutiden forulykker den
elskede og vellidte bedsteforælder, Kristian Pendergast. Og da barnebarnet, sammen med sin far, rydder
dødsboet, falder den unge Thomas Pendergast over et skjult rum i kælderen, der gemmer på en ufortalt
hemmelighed, et ufortalt liv, der pludselig stiller spørgsmålstegn ved, hvem morfaren i virkeligheden var.

Inden længe begiver Thomas sig ud på sit livs største rejse nogen sinde: Han drages i sin morfars fodspor og
genoptager jagten på dét, som morfar aldrig fandt. Men snart går det op for Thomas, at visse hemmeligheder
aldrig var ment for alle og at kende til sandheden kan have sin pris. Èn skæbne. Én ufortalt historie. Én mørk

hemmelighed ...
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