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Fjerne minder Robert Goddard Hent PDF „Goddard er en formidabel underholdningsforfatter. Master af
fortættet stemning og et persongalleri, som står lyslevende for læseren (. . .) en handling, der byder på

overraskelser på næsten hver eneste side.“

– Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

En sensommereftermiddag i 1981. Midt under en bryllupsfest opdager Chris Napier til sin forfærdelse en
ubuden, forkommen og beruset gæst: hans barndomsven, Nicky Lanyon, som han ikke har set, siden Nickys
far blev dømt til døden for mordet på Chris’ slægtning, Joshua Carnoweth. Det var arven efter Carnoweth, der

løftede familien Napier op fra deres ydmyge liv til deres nuværende magt og indflydelse.

Da barndomsvennen dagen efter findes hængt i det kastanjetræ, de to legede i som børn, fornemmer Chris, at
den ellers afsluttede mordsag fortjener endnu en efterforskning. Famlende, og efterhånden med fare for sit

eget liv, efterprøver han vennens påstand om faderens uskyld.

„Han er en fornem fortæller, en suveræn komplot- og intrigemester og en gudbenådet thriller-ekspert. …“ 

- Holger Ruppert, BT
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