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Afkodet Jia Mai Hent PDF Forlaget skriver: "Et mix af Kafka og Agatha Christie ... En helt igennem
fascinerende læseoplevelse."- The independent

"AFKODET hæver sig op over andre kinesiske romaner for dens tempo, dens livlighed og selve friskheden i
dens fortælling. En absolut fryd at læse."  - The Economist  

"AFKODET´s opslugende spænding - og det er virkelig en page-turner - kommer fra romanens gribende plot,
dens fremmedartede aura og dens flamboyante detaljer."- The New York Times Book Review  

"Et helt igennem originalt væk - et mix af spionthriller, historisk saga og matematisk puslespil, der på
overraskende vis smelter sammen til et kraftfuldt hele."- The Financial Times  

"En medrivende og højst usædvanlig læseoplevelse."- The Sunday Independent  

AFKODET er historien om det kinesiske efterretningsvæsens tophemmelige Enhed 701 og det halvautistiske,
matematiske geni Rong Jinzhen, der suges ind i en verden af kodebrydning og kontraspionage.

Mai Jias er en af Kinas mest populære forfattere, og i AFKODET fortæller han om Kina gennem det meste af
20. århundrede, før og efter Kulturrevolutionen. Den fascinerende saga begynder med Rongfamiliens fald og
Rong Jinzhens makabre fødsel, og følger ham gennem kodebrydningens dunkle labyrinter, hvor vægten af det

hemmelige arbejde og det absolutte krav om loyalitet til hans land truer med at knuse ham.
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