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Hadron Eádduan ligger i den skoldhede libyske ørken og mærker livet sive ud af sin sønderlemmede krop.
Ulykkelig kærlighed fik ham indrullet i den franske fremmedlegion, og den fik ham ud, hvor han ikke kunne
bunde. I London har en gruppe genetikere skabt et virus, der kun angriber folk af arabisk herkomst, og som
dræber sine ofre efter langvarige og frygtelige smerter. Nu er virusset sluppet løs og truer med at udrydde flere
hundrede millioner mennesker over hele kloden. I Washington og Paris har man hurtigt indset værdien af at
have kontrol over den eneste kendte kur. Hadron Eádduan er den lille brik, der kan bringe uorden i de stores
spil. Han er nøglen til at stoppe virusset – hvis han kan holde sig i live længe nok. LANGS
SMERTEGRÆNSEN er en thriller om biologiske våben, storpolitiske magtspil i en polariseret verden – og
om det enkelte menneskes ansvar for at være mere end tilskuer. "Bogen springer frækt og farligt i både tid og
sted, og som læser bevæger man sig fra Sahara over London, Tripoli, Pristina, New York, Paris og Beirut for
at ende i Baltimore, og man flytter sig frem og tilbage i tid, så man bliver lige så rundtosset som
hovedpersonen - og dog fører Thomas Clemen elegant de mange ender sammen i en hæsblæsende finale.
Ualmindelig flot debut! Merete Reinholdt, Berlingske ★★★★★ Vellykket, neglebidende og suverænt godt fortalt deb
(…) Thomas Clemen (er) trådt flot i karakter som en dansk thrillerforfatter, der kan noget andet end alle
krimidronningerne og kongerne, disses kvaliteter ufortalt.

Velkommen.
Henrik Palle, Politiken Plottet er yderst effektivt og forløses velsmurt i denne thriller, der både har et
underholdende actionspækket drive, og måske endda tænder et tiltrængt tankeflow om verdens på mange
måder ulidelige tilstand. Meget vellykke debut-thriller. DBCs Lektørudtalelse Det er en debutant med meget
på hjerte og åbenlys glæde ved at fortælle Det er skarp og rå kombination af machismo og masochisme,
afmagt og ansvar, der fyres af i alle kalibre. Bestemt ikke ueffent. Marie Louise Toksvig, Ekstrabladet Thomas
Clemen viser sig her som en overlegen fortæller, der ved at klippe mellem fortid og nutid forstår at holde et
højt fortælletempo. Her er alt hvad man kan forlange af blod, vold og såmænd også forsøg på at få det med sex
og kærligheden til at fungere.
""Langs smertegrænsen"" er et imponerende velskrevet debutarbejde. Dagbladenes Bureau Hårdthugget,
hæsblæsende og sjældent velkomponeret plotafvikling. Farvel til skandinavisk køkkenbordsrealisme og
velkommen til Die Hard-action.
Det er sgu da fornemt! Bent Stenbakken, Nordjyske Stiftstidende Jeg var dybt fascineret af denne velskrevne
thriller ... ""Langs smertegrænsen"" er Thomas Clemens debut, men det mærker man ikke meget til. Sproget er
klart, og der er masser af smæk for skillingerne i de mere voldsomt beskrevne episoder, og alle trådene samles
fint til sidst. Bogrummet.dk
08. 29. Her finder du gode råd og vejledning til din forstuvede fod eller ankel. 2. Vores team har tilgang til
alle konkursboliger på Costa del Sol og konkursboliger i Spanien til salk. En rejsefortælling af Kim Greiner.
Det tænder et spinkelt håb i landets stalde.
2. 2013. Borger Fagperson Skuldersmerter. As the prime mover behind Talk Talk, Mark Hollis threw off
the shackles of a pop existence to create the bleakest, yet most lyrical orchestral rock this side of …
SENEBETÆNDELSE Diagnose: SENEBETÆNDELSE (tendinitis) Anatomi: Senerne fra låret til
skinnebenet passerer knæleddet såvel ind- som udvendigt og for- … MUSKELBRISTNINGER I
KNÆHASEN Diagnose: MUSKELBRISTNINGER I KNÆHASEN (RUPTURA MUSCULI) Anatomi: De
fleste muskelsener fra låret til skinnebenet passerer knæleddet bagpå knæet. As the prime mover behind Talk
Talk, Mark Hollis threw off the shackles of a pop existence to create the bleakest, yet most lyrical orchestral
rock this side of …. Benzin-stop gav sjældne oplevelser, del 2 Nu er Danske Spils monopol på hestespil
brudt. LÆSERNES EGNE NOVELLER: Forfatter: Anemone© Genre: 60+ Dato: 27. Det tænder et spinkelt
håb i landets stalde. Benzin-stop gav sjældne oplevelser, del 2 Nu er Danske Spils monopol på hestespil
brudt. As the prime mover behind Talk Talk, Mark Hollis threw off the shackles of a pop existence to create
the bleakest, yet most lyrical orchestral rock this side of … SENEBETÆNDELSE Diagnose:
SENEBETÆNDELSE (tendinitis) Anatomi: Senerne fra låret til skinnebenet passerer knæleddet såvel indsom udvendigt og for- … MUSKELBRISTNINGER I KNÆHASEN Diagnose: MUSKELBRISTNINGER I
KNÆHASEN (RUPTURA MUSCULI) Anatomi: De fleste muskelsener fra låret til skinnebenet passerer
knæleddet bagpå knæet. Med skuldersmerter menes smerter udgående fra strukturer i og omkring selve
skulderleddet (glenohumeralleddet) eller acromioclavicularleddet (AC-leddet) Forstuvninger af fødder og
ankler er meget almindelige skader. Basisoplysninger Definition. del.

