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Helvedesporten Desmond Bagley Hent PDF Forlaget skriver: I forbindelse med en arvesag, der omhandler i
alt 40 millioner pund, rejser Max Stafford til Kenya for sammen med to hjælpere at undersøge 01 Njorowa
Foundation, der skal modtage hovedparten af arven. Stafford synes, at hele sagen virker ejendommelig. Det
bliver ikke mindre mystisk, da en falsk arving ved navn Hendrix dukker op for at kræve sin del af formuen
for senere at blive bortført sammen med en gruppe turister af svært bevæbnede mænd, der tilsyneladende er
fra Tanzanian Police Reserve. Efterhånden begynder Stafford imidlertid at ane et mønster i det komplicerede

spind – et mønster vævet af magtinteresser for hvem menneskeliv intet betyder.

"Helvedesporten" er en roman med spænding, atmosfære, drama og levende personskildringer – alle de
kvaliteter, der har gjort Desmond Bagley til en af verdens mest læste forfattere. Desmond Bagley, når han er

bedst!

Desmond Bagley (1923-1983) var en britisk journalist og forfatter, der er særligt kendt og elsket for sine
mange spændingsromaner. Han debuterede som forfatter med en novelle i det engelske magasin Argosy i
1957, og hans første roman, "The Golden Keel" (på dansk "Den gyldne køl"), udkom i 1963. Desmond

Bagleys bøger er blevet oversat til over 20 sprog og er meget populære verden over.

 

Forlaget skriver: I forbindelse med en arvesag, der omhandler i alt
40 millioner pund, rejser Max Stafford til Kenya for sammen med to
hjælpere at undersøge 01 Njorowa Foundation, der skal modtage

hovedparten af arven. Stafford synes, at hele sagen virker
ejendommelig. Det bliver ikke mindre mystisk, da en falsk arving
ved navn Hendrix dukker op for at kræve sin del af formuen for
senere at blive bortført sammen med en gruppe turister af svært
bevæbnede mænd, der tilsyneladende er fra Tanzanian Police

Reserve. Efterhånden begynder Stafford imidlertid at ane et mønster
i det komplicerede spind – et mønster vævet af magtinteresser for

hvem menneskeliv intet betyder.

"Helvedesporten" er en roman med spænding, atmosfære, drama og
levende personskildringer – alle de kvaliteter, der har gjort Desmond
Bagley til en af verdens mest læste forfattere. Desmond Bagley, når

han er bedst!

Desmond Bagley (1923-1983) var en britisk journalist og forfatter,
der er særligt kendt og elsket for sine mange spændingsromaner. Han
debuterede som forfatter med en novelle i det engelske magasin

Argosy i 1957, og hans første roman, "The Golden Keel" (på dansk
"Den gyldne køl"), udkom i 1963. Desmond Bagleys bøger er blevet

oversat til over 20 sprog og er meget populære verden over.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Helvedesporten&s=dkbooks

