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Klippegravens gåde Heinz G. Konsalik Hent PDF Forlaget skriver: Da arkæolog Frank Herburg opdager en
5000 år gammel egyptisk kongegrav, er han godt klar over, at det ikke bliver helt ufarligt at gå på opdagelse
derinde. Faraoens folk havde jo bygget graven som en uoverskuelig labyrint fuld af fælder. Men derind skal
han jo. Det er hans arbejde og passion. Med ham følger gifteksperten Luisa og den egyptiske kvinde Leila,
som nærer en dyb kærlig til Frank. Men noget går frygtelig galt inde i labyrinten, og pludselig er Luisa

forsvundet ...

Heniz G. Konsalik (1921-1999) var en tysk romanforfatter og journalist. Heinz G. Konsalik arbejdede som
krigsreporter ved østfronten under 2. verdenskrig og fik derved indsigt i krigens rædsler på nærmeste hold.

Han blev sågar selv alvorligt såret i forbindelse med sit arbejde.

Volumen af forfatterskabet er ganske imponerende, og forfatteren formåede visse år at udgive hele fire
romaner, og hans bøger er oversat til 42 sprog.

Heinz G. Konsaliks forfatterskab er ikke blot en undersøgelse af krig, politik og de store linjer, men består i
lige så høj grad af de små, nære fortællinger om kærlighed, venskab og trofasthed.

Ved Heinz G. Konsaliks død skrev den anerkendte, amerikanske avis the New York Times en nekrolog i hans
ære.
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