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Historisk spændingsroman om kapløbet om at skabe verdens første atombombe.

 

LOS ALAMOS, JULI 1945: En række af verdens førende atomforskere er samlet for at konstruere det våben,
som vil ændre verden for altid. Heriblandt danske Niels Bohr og hans assistent David Adler.

 

Kapløbet om at udvikle atombomben bliver for den unge Adler også et personligt drama om magt,
hemmeligheder og kærlighed. Både Adler og Niels Bohr må undervejs træffe skæbnesvangre valg, der vil få

store konsekvenser for både dem selv og for menneskeheden.

 

Steffen Jacobsen fik i 2013 sit store gennembrud med Trofæ, den første af en række spændingsromaner med
makkerparret Michael Sander og Lene Jensen.

 

"Er man til krimi, spænding og storstilede forbryderjagter, er man i godt selskab hos Steffen Jacobsen. Hans
seje politifolk og detektiver sætter alle sejl til med risiko for liv og lemmer for at opklare de blodige,

voldsomme og tilsyneladende usammenhængende hændelser, der udgør Jacobsens komplekse plot. Hans
krimier er page-turners i bogstavelig forstand - og det kan være problematisk, for de er ikke korte!" - Fra

portrættet på forfatterweb.dk
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