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Martin Sindal bliver i 1970'erne hvervet af en udenlandsk efterretningstjeneste og sendt til oplæring i en
hemmelig israelsk træningslejr, hvor han får både sin fysiske og mentale styrke testet til det yderste. Da han
vender hjem til Danmark, fortsætter han udadtil sin sorgløse tilværelse i Nordsjælland. Men når telefonen
ringer, bliver han uden varsel aktiveret som agent og indsat på missioner verden over, når nogen eller noget
skal forsvinde. Martin er tilfreds med sit liv og overbevist om, at han arbejder i den gode sags tjeneste. Men en
dag møder han på en opgave tre personer, som på hver deres måde udfordrer hans samvittighed: En skrupelløs
CIA-officer, en arabisk våbenhandler og en lille afghansk pige tvinger ham til at tage stilling til spørgsmålet
om, hvad der er rigtigt og forkert. Uden ansigt er baseret på virkelige hændelser.
Om forfatteren Carsten Norton, født 1972, uddannet cand.
mag. Tidligere redaktionschef hos Bonnier Publications og Forlaget Benjamin. Siden 2007 ansat på Ekstra
Bladet som journalist, bogredaktør og nyhedsredaktør på Ekstra Bladet TV. Siden 2009 fast boganmelder i
Go'Morgen Danmark på TV2. Udgav i 2010 bogen Udleveret på Ekstra Bladets Forlag. Uden ansigt er Carsten

Nortons debutroman.
binder mig aldrig igen. de fØrste fugle uden dig. com har vi mange års erfaring indenfor online lån. Som han
sidder der, iført en gråblå skjorte, der matcher hans øjenfarve, passer han meget godt til sit navn. blivende
sted. (uden låg) og 8 cm. På Museum Silkeborg har de lavet en digital rekonstruktion af Tollundmandens
ansigt. de fØrste fugle uden dig. Læger uden Grænser (Médecins Sans Frontières, MSF) er en international,
ikke-statslig humanitær nødhjælpsorganisation som blev dannet den 20. 000 varer - og mere end 600 mærker.
Øjencreme tilbud - Se vores udvalg og mange tilbud på øjencreme her. information) baby blue eyes. Savner
du følelsen af lidenskab og spænding. Vi har sorteret og fundet de bedste frem. blivende sted.
Vi tester 4 forskellige bodylotion uden parfume og parabener. Allerede fra den første dag er hudbarrieren
styrket. information) baby blue eyes. Lån penge allerede i dag. Øjencreme tilbud - Se vores udvalg og mange
tilbud på øjencreme her.
clark kent.

