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Forfatteren til den roste Sanctus-trilogi har frembragt en sælsom fortælling om godt og ondt, straf og
tilgivelse - den første roman i den tryllebindende Solomon Creed-serie. 

 

På en bjergtop i byen Redemption, Arizona, er indbyggerne forsamlet på en gammel kirkegård for at begrave
en lokal beboer, men den alvorsfulde begivenhed bliver pludselig afbrudt af en eksplosion et sted ude i

ørkenen. Et fly er styrtet ned, og snart er en løbsk brand på vej mod byen. 

 

Da byens politichef haster hen til nedstyrtningsstedet, er han nær ved at køre en høj, bleg mand over, som
kommer løbende væk fra ilden, barfodet og uden erindring om, hvem han er, eller hvordan han er kommet
dertil. Den eneste ledetråd til hans identitet er et mærke i hans skræddersyede jakke og en bog, der er
dedikeret til ham, og begge angiver de navnet Solomon Creed. Han føler sig draget mod byen og har en
tvingende følelse af, at han er kommet for at redde den mand, der er blevet begravet denselvsamme

morgen. For at afdække sin egen identitet må Solomon søge dybt i byens historie og sandheden om den
mand, han er udset til at redde, men han møder modstand fra stærke kræfter og må handle hurtigt, hvis det

skal lykkes ham at forbinde alle trådene, inden det er for sent. 

 

Creed er det første bind i en ny serie af Simon Toyne, forfatteren bag Sanctus, Nøglen og Tårnet.  

 

Simon Toyne har tidligere skrevet:

 

Ruin - trilogien:

 

Sanctus

 

Nøglen

 

Tårnet  

 

Pressen skrev om Simon Toyne:

 

"Der er gang i debutanten Simon Toyne. Hans thrillerdebut ´Sanctus´ er af solid kvalitet ... Det er
underholdende, tempofyldt og kriblende spændende ... Simon Toyne får læserne med på en ganske fin rejse i

både det morderiske og mystiske. Ham vil vi godt høre mere fra." - Metroxpress



 

"... spændende og velskrevet konspirationsroman om et meget lukket samfund." - Dansk Bibliotekscenter

 

"Med en sans for sprog, syntaks, plots og handling har debutanten Simon Toyne begået et lille mesterværk,
der holder en årvågen og vågen og skarp og nervepirrende levende gennem stort set hvert kapitel, og, som

aldrig taber pusten."  - Bogsyn.dk

 

"Personerne og stederne er tit så godt beskrevet, at man ser det hele levende for sig, men man læser, og jeg er
så klar til at tage til Ruin for selv at få en del af suset ... Jeg bøjer mig i støvet for Toyne."  * * * *

Krimifan.dk

 

Simon Toyne er uddannet i engelsk og drama fra Goldsmiths College i London, og har gennem de seneste 20
år arbejdet i TV-branchen som manuskriptforfatter og producer. En dag fandt han ud af, at ville opfinde en
karakter, bekrive ham med kærlighed og i detaljer, for drefter at dræbe ham på en opfindsom måde - Sanctus

er resultatet af denne idé.
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Forfatteren til den roste Sanctus-trilogi har frembragt en sælsom
fortælling om godt og ondt, straf og tilgivelse - den første roman

i den tryllebindende Solomon Creed-serie. 

 

På en bjergtop i byen Redemption, Arizona, er indbyggerne
forsamlet på en gammel kirkegård for at begrave en lokal beboer,
men den alvorsfulde begivenhed bliver pludselig afbrudt af en

eksplosion et sted ude i ørkenen. Et fly er styrtet ned, og snart er en
løbsk brand på vej mod byen. 

 

Da byens politichef haster hen til nedstyrtningsstedet, er han nær ved
at køre en høj, bleg mand over, som kommer løbende væk fra ilden,
barfodet og uden erindring om, hvem han er, eller hvordan han er
kommet dertil. Den eneste ledetråd til hans identitet er et mærke i
hans skræddersyede jakke og en bog, der er dedikeret til ham, og
begge angiver de navnet Solomon Creed. Han føler sig draget mod
byen og har en tvingende følelse af, at han er kommet for at redde
den mand, der er blevet begravet denselvsamme morgen. For at

afdække sin egen identitet må Solomon søge dybt i byens historie og
sandheden om den mand, han er udset til at redde, men han møder
modstand fra stærke kræfter og må handle hurtigt, hvis det skal
lykkes ham at forbinde alle trådene, inden det er for sent. 



 

Creed er det første bind i en ny serie af Simon Toyne, forfatteren
bag Sanctus, Nøglen og Tårnet.  

 

Simon Toyne har tidligere skrevet:
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Pressen skrev om Simon Toyne:

 

"Der er gang i debutanten Simon Toyne. Hans thrillerdebut ´Sanctus´
er af solid kvalitet ... Det er underholdende, tempofyldt og kriblende
spændende ... Simon Toyne får læserne med på en ganske fin rejse i
både det morderiske og mystiske. Ham vil vi godt høre mere fra." -

Metroxpress

 

"... spændende og velskrevet konspirationsroman om et meget lukket
samfund." - Dansk Bibliotekscenter

 

"Med en sans for sprog, syntaks, plots og handling har debutanten
Simon Toyne begået et lille mesterværk, der holder en årvågen og
vågen og skarp og nervepirrende levende gennem stort set hvert

kapitel, og, som aldrig taber pusten."  - Bogsyn.dk

 



"Personerne og stederne er tit så godt beskrevet, at man ser det hele
levende for sig, men man læser, og jeg er så klar til at tage til Ruin
for selv at få en del af suset ... Jeg bøjer mig i støvet for Toyne."  * *

* * Krimifan.dk

 

Simon Toyne er uddannet i engelsk og drama fra Goldsmiths
College i London, og har gennem de seneste 20 år arbejdet i TV-

branchen som manuskriptforfatter og producer. En dag fandt han ud
af, at ville opfinde en karakter, bekrive ham med kærlighed og i

detaljer, for drefter at dræbe ham på en opfindsom måde - Sanctus er
resultatet af denne idé.
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