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Sola Scriptura Frank Hemmingsen Hent PDF I Sola Scriptura møder vi Anton Simonsen, kaldet Simon,
tidligere jægersoldat og Navy Seal, som er vendt tilbage fra Afghanistan mærket på krop og sjæl. Han leder
efter et ståsted i livet og kommer via gode venner i kontakt med en hjælpefunktion under Kirkens Korshær.
Men da han en aften ved et uheld modtager en besked, bliver alt, hvad han har forsøgt lægge bag sig vakt til

live igen.

Vi følger Simon i hans bestræbelser på at etablere sig på ny i livet, i mødet med en ny kærlighed, og da han,
tvunget af omstændighederne, genoptager kontakten til sin gamle ven og jægerkollega Frank Andersen. Deres
veje krydses igen, med Frank som leder af en ny og hemmelig afdeling i politiet, i en intens jagt på en kold

og kynisk morder, der involverer svigt, seksualitet, begær, religiøs fanatisme og tro.
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