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Dejlig er jorden Mary Higgins Clark Hent PDF Forlaget skriver: Billy Campbell er en dygtig sanger. Så
dygtig, at han jævnligt optræder med sin karismatiske mor, Nor – og folk elsker dem. Da brødrene Eddie og
Junior Badgett hyrer parret til en fest, er Billy dog en smule betænkelig ved situationen, for der går rygter om,
at Badgett-brødrene er involveret i mafiaens lyssky affærer. Og det skal vise sig, at Billys bange anelser bliver

til virkelighed.

Da han og hans mor er færdige med deres optræden, overhører de ved et tilfælde, hvordan Eddie og Junior
grinende planlægger en hævn over en uheldig skyldner, der har bedt om udsættelse på afbetalingen af sit lån.
Billy og Nor forsvinder ubemærket – tror de – og kontakter politiet i håb om, at Badgett-brødrenes plan kan
forpurres. FBI sættes på sagen, og Badgett-brødrene sender deres blodhunde efter Billy og Nor, som nu er

nødt til at gå under jorden.

Imens sidder Billys syvårige datter Marissa og savner sin far, da hjælpen kommer fra uventet side.

Mary Higgins Clark (f.1927) er amerikansk spændings- og gyserforfatter. Hun debuterede i 1975 med
spændingsromanen "Hvor er børnene?" og har siden skrevet flere end 50 internationale bestsellers, hvoraf

mange er blevet filmatiseret.
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