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Mænd uden ansigt Frits Bredal Hent PDF David Salamon er journalist på TV Avisen og i gang med en
programserie om Danmarks rolle i den kraftigt eskalerende krig mod terror. Han bliver kontaktet af en person,

der kalder sig ”lille h”, som leder ham i retning af en international og lukket organisation – styret af den
vestlige verdens absolutte elite. David opdager, at organisationen har lanceret sin helt egen krig, og uventede
spørgsmål hober sig op: Er den danske generalsekretær for NATO, Viktor Steen Hansen, med i det hemmelige
netværk? Hvem er ”lille h”? Står David selv på en dødsliste? Og er der en sammenhæng mellem Davids tv-

programmer og en række ritualiserede mord på europæiske og amerikanske toppolitikere?
Samtidig med at David trækkes ind i en spiral af trusler og mord, forsøger han at få styr på sit privatliv. Han
står mellem to kvinder – den smukke studievært Fatima Sheik og fotografen Kamilla Arwa Andersen, som er

alt andet, end hun giver sig ud for at være.
Mænd uden ansigt er en højaktuel og international spændingsroman.

FRITS BREDAL, født 1965. Uddannet journalist. Har arbejdet ti år i DR, blandt andet i DR Nyheder, hvor
vigtige dele af historien udspiller sig. Frits Bredal arbejder i dag som kommunikationschef.
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