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Mord, intrier og loyalitet - samt det skrevne ords magt i 1500 tallets England. 

Andre bøger af forfatter i Clarenceux-trilogien

Helligt forræderi
Bedragets rødder

Pressen skrev om andre bøger:
"Mesterlig Mortimer ... en gedigen historisk spændingsroman, der egner sig fortrinligt til sommerlæsning."

Weekendavisen

" ... yders spændende, velskrevet og rig på historisk fakta .. Jeg vil klart anbefale denne bog til alle."
Litteratursiden.dk

"Forfatteren giver os en oplevelse med gamle gader, reb, hængning, lugt af urin og fortidens synder printet ud
bogstav for bogstav. En glimrende underholder med en ræv I øjet, mens man endnu engang får at vide,

hvorledes fortiden kunne være så ganske grusom, at man for en stund glemmer både solskin herhjemme og
terror ude I den store verden. Den synes så langt væk, mens man læser denne superthriller." Bogsynet.dk 

"Plottet i bogen er godt, der et et flow og en spænding i bogen, som gør den umulig at lægge fra sig. Jeg vil
klart anbefale denne bog til alle, den er så spændende, at den nok skal holde sin læser fanget."

Litteratursiden 

"Romanen har et godt plot. Den er i perioder, uhyggeligt spændende. Mange gode grunde til at læse bogen -
men man skal have tid. For man er ikke meget for at lægge den til side, når man først er i gang."   * * * *

 Nordjyske Stiftstidende   

"Helligt forræderi vækker lyset, lydene, lugtene, tankerne og frygten fra 1500-tallets London til live og
fortæller en gribende historie om mord, forræderi og loyalitet - samt det skrevne ords magt."  Cimber

Sterling Magasin - FLY AWAY

"Forfatteren er anerkendet britisk historiker, og det mærkes tydeligt i beskrivelser af omgivelser, detaljer og
mennesker. Selvom  det er en hårdt prøvet kliche, så passer "som at være der selv" i dette tilfælde. Læseren
kan føle, lugte og se det hele. En britisk dagbladsanmeldelse sagde, at historien er "baseret på viden snarere
end research. Spændende og velfortalt med meget interessant historisk substans, i toppen af sin genre."

Lektørudtalelse - Dansk BibliotekCenter 

"Romanerne er ægte og genial nydelse fra en forfatter, der ved hvordan en forsvunden verden vækkes
effektivt til live." The Times

"Levende og dramatisk, med negle-bidende elementer." Sunday Times

"Forrester skriver fængede fiktion med realistiske karakterer, der bibeholder deres historiske troværighed."
 Financial Times  

James Forrester er et dæknavn (mellemnavnene) for historikeren Dr. Ian Mortimer. Han er medlem af Det
Kongelige Historiske Selskab i Storbritannien, og vinder af Alexander prisen for sit arbejde med historiske

værker. Han er forfatter til fire anerkendte middelalderbiografier samt bestselleren The Time Traveller´s Guide
to Medieval England. Han bor med sin kone og tre børn i udkanten af Dartmoor, England. Bedragets rødder
er hans anden roman, og han skriver p.t. 3. bogen i triologien om William Harley, Clarenceux King of Arms.
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"Mesterlig Mortimer ... en gedigen historisk spændingsroman, der

egner sig fortrinligt til sommerlæsning."Weekendavisen

" ... yders spændende, velskrevet og rig på historisk fakta .. Jeg vil
klart anbefale denne bog til alle." Litteratursiden.dk

"Forfatteren giver os en oplevelse med gamle gader, reb, hængning,
lugt af urin og fortidens synder printet ud bogstav for bogstav. En
glimrende underholder med en ræv I øjet, mens man endnu engang
får at vide, hvorledes fortiden kunne være så ganske grusom, at man
for en stund glemmer både solskin herhjemme og terror ude I den
store verden. Den synes så langt væk, mens man læser denne
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gør den umulig at lægge fra sig. Jeg vil klart anbefale denne bog til
alle, den er så spændende, at den nok skal holde sin læser fanget."

Litteratursiden 

"Romanen har et godt plot. Den er i perioder, uhyggeligt spændende.
Mange gode grunde til at læse bogen - men man skal have tid. For

man er ikke meget for at lægge den til side, når man først er i gang." 
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"Helligt forræderi vækker lyset, lydene, lugtene, tankerne og frygten
fra 1500-tallets London til live og fortæller en gribende historie om
mord, forræderi og loyalitet - samt det skrevne ords magt."  Cimber
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"Forfatteren er anerkendet britisk historiker, og det mærkes tydeligt i
beskrivelser af omgivelser, detaljer og mennesker. Selvom  det er en
hårdt prøvet kliche, så passer "som at være der selv" i dette tilfælde.
Læseren kan føle, lugte og se det hele. En britisk dagbladsanmeldelse

sagde, at historien er "baseret på viden snarere end
research. Spændende og velfortalt med meget interessant historisk

substans, i toppen af sin genre." Lektørudtalelse - Dansk
BibliotekCenter 

"Romanerne er ægte og genial nydelse fra en forfatter, der ved



hvordan en forsvunden verden vækkes effektivt til live." The Times

"Levende og dramatisk, med negle-bidende elementer." Sunday
Times

"Forrester skriver fængede fiktion med realistiske karakterer, der
bibeholder deres historiske troværighed."  Financial Times  

James Forrester er et dæknavn (mellemnavnene) for historikeren
Dr. Ian Mortimer. Han er medlem af Det Kongelige Historiske
Selskab i Storbritannien, og vinder af Alexander prisen for sit

arbejde med historiske værker. Han er forfatter til fire anerkendte
middelalderbiografier samt bestselleren The Time Traveller´s Guide
to Medieval England. Han bor med sin kone og tre børn i udkanten
af Dartmoor, England. Bedragets rødder er hans anden roman, og

han skriver p.t. 3. bogen i triologien om William Harley, Clarenceux
King of Arms.
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