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Besværgelsen Morten Bracker Hent PDF Forlaget skriver: »Der lød et hjerteskærende skrig om hævn. En
sjælelig smerte gav genlyd op gennem sprækkerne fra en mørk fangekælder i den dybeste klippegrund under
Alborz-bjergkæden, nord for det Persiske rige. Alene lå hun i det mørke, hun både forsvarede og frygtede. Det
mørke hun ville nedkalde over alle de, der havde stjålet hendes frihed; stjålet hendes åndelige uskyldighed.
Det sværgede hun.« Tre årtusinder senere, i dette øjeblik, ligger hovedpersonen blodig, forreven og døende i

en frossen svensk skovbund nord for Stockholm.

Besværgelsen er et historisk og psykologisk spændingsdrama, der fører hovedpersonen fra de goldeste tinder i
Alaska, over Freedom Square i Kharkiv til de svimlende højder på Takht-e-Soleiman i Iran; på flugt fra sig
selv, higende efter hævn, over dem der har stjålet virkeligheden og især på jagt efter sandheden om sin fars
uforklarlige forsvinden. En færd, der til hans forskrækkelse viser sig at føre ham helt ind i hjertekammeret af

den mest hemmelige og formørkede løgn om selve menneskeheden.

I en storslået og nervepirrende kamp mod tiden, tvivlen og kærligheden drages han dybere og dybere ind i en
labyrint af manipulation, bedrag og mord. Intet er, som det synes, og intet er længere sikkert. Det selvsamme,

der oprindeligt førte ham ud over afgrunden, kæmper han nu for at forsvare med sit liv som indsats.

Bogens eget website findes på forfatterens hjemmeside.
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