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Syndefaldet i Wilmslow David Lagercrantz Hent PDF England 1954. Britiske spioner er flygtet til
Sovjetunionen, og jagten på homoseksuelle hærger landet. Ingen bliver derfor overrasket, da en dømt

homoseksuel i Wilmslow, en matematiker ved navn Alan Turing, bliver fundet død i sit hjem. Man antager, at
han ikke har kunnet leve med skammen. Men den unge kriminalassistent Leonard Corell, som altid har drømt

om et liv i den højere matematik, aner et større drama.
Corell lægger et puslespil, som fører ham til en af krigens mest velbevarede hemmeligheder, knækningen af

nazisternes koder, og snart bliver han forfulgt. Hans viden om Alan Turings baggrund gør ham til en
besværlig person i den kolde krigs tiltagende paranoia – så besværlig at han anses for en trussel mod rigets

sikkerhed.

SYNDEFALDET I WILMSLOW bygger på mange års research og er en fængslende og stor roman om
manden, der skabte datamaskinen og forkortede Anden Verdenskrig, men som døde, fordi han var alt for

anderledes.
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