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De Sidste Tider Joel Rosenberg Hent PDF 'De Sidste Tider' er en del af Joel C. Rosenbergs nye politiske
thrillerserie, der allerede har toppet New York Times bestsellerlister. Læs den fantastiske historie om Wall
Street-strategen Joe Bennet og CIA-agenten Erin McRoy. Osama bin Laden er død. Saddams regime er

begravet. Bagdad ligger i ruiner. Nu er verdens øjne rettet mod Jon Bennet – den tidligere Wall Street strateg,
der er blevet rådgiver for Det hvide hus – og CIA kollegaen Erin McCoy, mens de sammen med den
amerikanske udenrigsminister ankommer til Mellemøsten for at fremlægge en historisk fredsaftale for

araberne og israelerne. Som baggrund for denne aftale ligger opdagelsen af olie og naturgas ud for Israels
kyst, som kan bringe en helt enestående rigdom til alle muslimer, kristne og jøder i Israel og Palæstina. Mens
de internationale medier er på sporet af historien, er det amerikanske budskab ligeså vovet som det er direkte:

begge sider må lægge årtier med bitterhed og voldsomme hændelser bag sig, for at kunne underskrive
fredsaftalen. Begge sider må samarbejde ærligt omkring boring, pumpning, forarbejdning og shipping af
naturgaserne. Begge sider må arbejde sammen for at kunne udnytte denne enestående mulighed. Hvis de
indvilger i dette – og kun da, vil USA gå ind som garant for de billioner af dollars, der skal bruges som

startkapital for at gøre denne drøm til virkelighed. Men i skyggen befinder der sig mænd, hvis hjerte er fyldt
med ondskab – mænd for hvem udsigten til fred går imod alt, hvad de tror på. Og snart udfolder den ene
skræmmende hændelse sig efter den anden. Alt imens står Jon og Erin overfor en kamp om magten over

Jerusalem og Det hellige land og overfor en irakisk plan om at genopbygge det antikke Babylon. De kan ikke
undgå at tænke: er disse tegn et bevis på, at de lever i de sidste tider før Jesu genkomst?
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Som baggrund for denne aftale ligger opdagelsen af olie og naturgas
ud for Israels kyst, som kan bringe en helt enestående rigdom til alle
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internationale medier er på sporet af historien, er det amerikanske
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boring, pumpning, forarbejdning og shipping af naturgaserne. Begge
sider må arbejde sammen for at kunne udnytte denne enestående

mulighed. Hvis de indvilger i dette – og kun da, vil USA gå ind som
garant for de billioner af dollars, der skal bruges som startkapital for
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skræmmende hændelse sig efter den anden. Alt imens står Jon og

Erin overfor en kamp om magten over Jerusalem og Det hellige land
og overfor en irakisk plan om at genopbygge det antikke Babylon.
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