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Siden sine drengeår har Noah Smith fået at vide af sin far, at hans liv fra den ene dag til den anden vil tage en
drejning, hvorefter intet vil være som før. Han lever med denne bevidsthed og han forbereder sig så målrettet,
som man kan, på det uvisse. Da han en dag modtager et makabert foto uden afsender, får skæbnen et ansigt.
På fotoet er en korsfæstelse foreviget på en særlig måde, som kun ganske få med et fortroligt kendskab til den

tidlige kristendom forstår konsekvenserne af. 

I jagten på morderen og det, hans metode afslører, får Noah Smith følgeskab af professor Hurlington fra
Oxford University. Hurtigt finder de dog ud af, at de ikke er jægerne, men byttet, og at de er oppe mod en

fjende, der ikke viger tilbage for noget.

Corpus Christi er en hæsblæsende tempelridder-thriller og den første bog i serien om den tavse, arrede Noah
Smith og oxfordprofessor E. Hurlington. Thrilleren foregår i Oxford, München, London, Rom og Chartres.

Jesper Holm, født 1962, uddannet grafisk designer og partner i et designfirma siden 1997. Inden da havde
han skrevet krimien Snogeurt og flere børnebøger.
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Siden sine drengeår har Noah Smith fået at vide af sin far, at hans liv
fra den ene dag til den anden vil tage en drejning, hvorefter intet vil
være som før. Han lever med denne bevidsthed og han forbereder sig
så målrettet, som man kan, på det uvisse. Da han en dag modtager et
makabert foto uden afsender, får skæbnen et ansigt. På fotoet er en
korsfæstelse foreviget på en særlig måde, som kun ganske få med et
fortroligt kendskab til den tidlige kristendom forstår konsekvenserne

af. 

I jagten på morderen og det, hans metode afslører, får Noah Smith
følgeskab af professor Hurlington fra Oxford University. Hurtigt
finder de dog ud af, at de ikke er jægerne, men byttet, og at de er

oppe mod en fjende, der ikke viger tilbage for noget.

Corpus Christi er en hæsblæsende tempelridder-thriller og den første
bog i serien om den tavse, arrede Noah Smith og oxfordprofessor E.
Hurlington. Thrilleren foregår i Oxford, München, London, Rom

og Chartres.

Jesper Holm, født 1962, uddannet grafisk designer og partner i et
designfirma siden 1997. Inden da havde han skrevet krimien

Snogeurt og flere børnebøger.
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