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På flugt fra døden Duncan Kyle Hent PDF En selvstændig pilot må sige ja til mange sære opgave, men denne
her lød nu let nok: Hente et lille sportsfly og en passager i San Francisco.

Sjældent havde John Shaw taget mere fejl. Det blev bestemt ikke let! Med ét er han rodet ud i dødsensfarlig
narkosmugling, og samtidig bliver en smuk kinesisk kvinde myrdet, lige da hun skal til at røbe en vigtig

hemmelighed for ham. Og så er hans besværligheder ikke engang begyndt endnu!

Selve flyveturen tilbage til England udvikler sig til et sandt mareridt. Om bord har Shaw en yderst ubehagelig
kinesisk morder og en blind passager – en desperat kvinde, der er parat til mord, hvis hendes ønsker ikke

efterkommes.

Duncan Kyle er pseudonym for den engelske forfatter John Franklin Broxholm (1930-2001), som udmærkede
sig inden for thrillergenren. Efter sin debutroman, "Efter præsidentens ordre" (originaltitel "A Cage of Ice"), i
1971 udgav Duncan Kyle yderligere 14 bøger, som vandt stor popularitet og blev oversat til flere forskellige

sprog.

 

En selvstændig pilot må sige ja til mange sære opgave, men denne
her lød nu let nok: Hente et lille sportsfly og en passager i San

Francisco.

Sjældent havde John Shaw taget mere fejl. Det blev bestemt ikke let!
Med ét er han rodet ud i dødsensfarlig narkosmugling, og samtidig
bliver en smuk kinesisk kvinde myrdet, lige da hun skal til at røbe en
vigtig hemmelighed for ham. Og så er hans besværligheder ikke

engang begyndt endnu!

Selve flyveturen tilbage til England udvikler sig til et sandt mareridt.
Om bord har Shaw en yderst ubehagelig kinesisk morder og en blind
passager – en desperat kvinde, der er parat til mord, hvis hendes

ønsker ikke efterkommes.

Duncan Kyle er pseudonym for den engelske forfatter John Franklin
Broxholm (1930-2001), som udmærkede sig inden for thrillergenren.
Efter sin debutroman, "Efter præsidentens ordre" (originaltitel "A
Cage of Ice"), i 1971 udgav Duncan Kyle yderligere 14 bøger, som
vandt stor popularitet og blev oversat til flere forskellige sprog.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=På flugt fra døden&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


