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Høg over høg Niels Vinding Hent PDF Da præsidentparrets limousine drejer om hjørnet og ind på Elm Street,
runger skuddene over Dealey Plaza, Dallas. En hel verden går i chok; John F. Kennedy er blevet myrdet. Men
hvem skød? Og hvem gav ordren? "Høg over høg" er en dokumentarisk spændingsroman, der giver et bud på
svarene og sætter begivenhederne i deres rette lys. Begivenheder, der førte til århundredets mest omtalte og

dårligst efterforskede mord.

"Et prægtigt og modigt dansk forsøg på at trænge til bunds i århundredets politiske mord. Man må med kolde
gys ned ad ryggen konstatere, at Vindings minutiøse genfortælling er overbevisende sandsynlig." – Kurt

Dahl, Det fri Aktuelt

"Spændende, forrygende, der er flugt over feltet. Man kan læse den som en regulær agent-thriller … En
fantastisk bog." – Holger Ruppert, B.T.

"Niels Vinding skruer en god, logisk historie sammen. For dem, der selv følte sig halshuggede den dag i
Dallas, får de konkret-historiske billeder en yderligere forståelsesramme." – Knud Søndergaard, Århus

Stiftstidende

"Vinding formår forbløffende godt at holde tungen lige i intrigens mund … Bogens bud på Oswalds rolle,
hans miljø af fanatikere og fribyttere, fremstår overbevisende klart." – Bo Tao Michaëlis, Politiken
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