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Fredsmægleren Michael Ford Hent PDF Mens Syriens flygtningestrømme vælter ind over et Europa, der
forvirret prøver at blive enige om, hvordan man skal håndtere situationen, lykkes det John Doe sammen med

sin gamle ven, Khaled, at få verdenssamfundets religiøse og politiske ledere i tale.
De får støtte til at opbygge en mønsterflygtningelejr iBeekadalen, hvor flygtningene forbliver i nærområdet,
arbejder og bliver selvforsynende, hvor børnene går i skole, og hvor håbet trives. Johns næste opgave er nu at

få parterne til at arbejde hen imod fred og en to-stats løsning for Israel og Palæstina. Gennem en række
smidige politiske manøvrer og ingen ringere

end pavens hjælp, kommer man tæt på at underskrive første del af traktaten, da det foran Fredensborg Slot
lykkes terrorister via en drone at få affyret et missil mod traktatens parter.

Vil det lykkes terroristerne at spænde ben for Fredsmæglerens forsøg på at løse alle konflikters moder?

FREDSMÆGLEREN er 2. bind i KOMA-trilogien og en højaktuel roman, hvor Michael Fords store forståelse
for historiens indflydelse på den nuværende politiske situation og hans viden om og kærlighed til

Mellemøsten får hans inderlige ønske om fred til at føles muligt. Man sidder tilbage med et ønske om, at alle
politikere ville læse trilogien.
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