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De Varme Sten Peter Farver Hent PDF I bogen De Varme Sten, møder vi hovedpersonen John Lerche, der er
major i det danske Flyvevåben. John bliver hvirvlet ind i en række begivenheder, der udløses af hans fars
død.
Uden at vide det optræder han i en afdød chefredaktørs testamente, der sætter ham på sporet af en velbevaret
hemmelighed.
Efterretningstjenesten interesserer sig pludseligt for ham, og mange ting er slet ikke, som de ser ud.
Oveni det hele har Flyvevåbnets øverste ledelse set sig sur på eskadrillechefen John Lerche.
Den eneste, John kan støtte sig til, er den tidligere kollega Henriette, og sammen kaster de sig ud i jagten på
sandheden.
Historien udspiller sig i og omkring Viborg, og læseren får en spændende indsigt i byens historie, hvor
Viborgs helgen Sct. Kjeld kommer til at spille en central rolle i John Lerches søgen.
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