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Kongens bedste mand. Historisk krimi Frits Remar Hent PDF Kongens bedste mand kunne ikke være andre
end Tordenskjold, og i denne historiske kriminalroman undersøger Frits Remar ikke bare hans ekstraordinære

liv, men også hvad der i virkeligheden lå bag krigsheltens tragiske og uforklarlige død. Vi følger
Tordenskjold i fantastiske søslag, til mørklagte møder i hemmelige selskaber og ind i hans mange

elskerinders soveværelser, før spørgsmålet om hans død endelig rejses: Blev kongens bedste mand offer for et
snedigt og nådesløst komplot orkestreret af hans mange fjender inden for og uden for flåden, eller var der

noget ganske andet på spil?

Frits Remar er født i 1932 i København. Efter en meget tilfældig skolegang begyndte han i 1949 at sælge
annoncer og har fra 1956 gjort det for De Berlingske Blade, indtil han i foråret 1972 helt helligede sig sine

kriminalromaner. Siden debuten i 1967 er der fra hans hånd kommet 2 kortromaner, 12 noveller, 50
kriminalgåder og 36 kriminalromaner.
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