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Absoluta bevis Peter James boken PDF Den grävande reportern Ross Hunter var nära att inte ens svara på det
telefonsamtal som ska förändra hans liv - och kanske världen - för all framtid. »Till att börja med måste jag få
förklara att jag inte är någon galning, mr Hunter. Jag heter Dr Harry F. Cook. Jag vet att det låter otroligt, men
jag har absoluta bevis på Guds existens - och jag har fått rådet att ta kontakt med en respekterad journalist vid

namn Ross Hunter som ska kunna hjälpa mig att bli tagen på allvar.« Ross kan inte motstå frestelsen att
lyssna vidare, och är snart indragen i sitt livs största - och farligaste - uppdrag. En predikande miljardärs
falska tro, en berömd ateists livsverk, och trovärdigheten hos samtliga världens stora religioner - samtliga
kommer de snart att vara hotade. Om Ross Hunter lyckas överleva länge nog för att lägga fram de uppgifter

han fått ta del av...   
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