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Løsningen Mark Hill Hent PDF Forlaget skriver: Sebastian skulle lige til at begynde at kravle længere væk,
for derefter at kravle rundt om bakken og hjemad. En spadseretur på en fem-syv timer vurderede han det til,

da det pludselig slog ham, at der ikke længere var nogen, der bevogtede hullet.
Det er farligt! De kan komme tilbage når som helst, og så er jeg opdaget. Jeg skal nå mindst 300 meter frem

på den anden siden, hvis de ikke skal kunne se mig!
Han konfererede med sig selv, lige inden han begyndte at spurte så hurtigt, som han overhovedet kunne ned

mod åbningen.
Adskillige grene knækkede, idet han løb, men han så sig ikke tilbage kun på hullet som blev større og større.

Og han var igennem!

Mark Hill debuterer som forfatter med denne spændingsroman fyldt med politiske intriger, kærlighed og
sjove hændelser.

Hovedpersonen er Sebastian J. Murray, en kristen journalist fra USA, der arbejder i Israel, og som får nys om
en hemmelig plan, hvilken han sammen med Amanda, en volontør fra Danmark, må gøre hvad han kan for at

forhindre - med livet som indsats.

Mark Hill, B.A. i Bibel og Teologi, Diplom i Rytmisk Musik og bevægelse.
Mark er til dagligt lærer på Mariager Højskole, hvor han står for deres lovsangsskole (SWM) og skolens

studielinje, samt underviser i en lang række bibelfag på de forskellige linjer.

 

Forlaget skriver: Sebastian skulle lige til at begynde at kravle
længere væk, for derefter at kravle rundt om bakken og hjemad. En

spadseretur på en fem-syv timer vurderede han det til, da det
pludselig slog ham, at der ikke længere var nogen, der bevogtede

hullet.
Det er farligt! De kan komme tilbage når som helst, og så er jeg

opdaget. Jeg skal nå mindst 300 meter frem på den anden siden, hvis
de ikke skal kunne se mig!

Han konfererede med sig selv, lige inden han begyndte at spurte så
hurtigt, som han overhovedet kunne ned mod åbningen.

Adskillige grene knækkede, idet han løb, men han så sig ikke tilbage
kun på hullet som blev større og større.

Og han var igennem!

Mark Hill debuterer som forfatter med denne spændingsroman fyldt
med politiske intriger, kærlighed og sjove hændelser.

Hovedpersonen er Sebastian J. Murray, en kristen journalist fra USA,
der arbejder i Israel, og som får nys om en hemmelig plan, hvilken
han sammen med Amanda, en volontør fra Danmark, må gøre hvad

han kan for at forhindre - med livet som indsats.

Mark Hill, B.A. i Bibel og Teologi, Diplom i Rytmisk Musik og



bevægelse.
Mark er til dagligt lærer på Mariager Højskole, hvor han står for

deres lovsangsskole (SWM) og skolens studielinje, samt underviser i
en lang række bibelfag på de forskellige linjer.
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