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Det sidste sted Gud skabte Jack Higgins Hent PDF Hvis den unge pilot Neil Mallory ikke havde måtte

nødlande, hvis den ikke helt så unge Sam Hannah ikke tilfældigvis var kommet forbi, og hvis Neil ikke var
blevet udplyndret af en havneluder … så havde Sam Hannah været færdig. Det var forståeligt, at Hannah ikke
veg tilbage for noget, ligesom det var forståeligt, at Neil ikke betænkte sig på at svigte ham, da han ved et
tilfælde blev klar over hans forræderi – han havde blot ikke regnet med, at Hannah var så desperat, at han

ville sende Neil ud i den visse død … Jack Higgins er pseudonym for den britiske forfatter Harry Patterson (f.
1929), som har skrevet en lang række krimier og spændingsromaner. Hans gennembrudsroman, "Ørnen er
landet" fra 1975, blev oversat til mange fremmedsprog og solgte over 50 millioner eksemplarer verden over.
Siden er det blevet til dusinvis af bøger og flere filmatiseringer, og Jack Higgins er anerkendt som en af det

tyvende århundredes allerstørste krimiforfattere.

 

Hvis den unge pilot Neil Mallory ikke havde måtte nødlande, hvis
den ikke helt så unge Sam Hannah ikke tilfældigvis var kommet

forbi, og hvis Neil ikke var blevet udplyndret af en havneluder … så
havde Sam Hannah været færdig. Det var forståeligt, at Hannah ikke

veg tilbage for noget, ligesom det var forståeligt, at Neil ikke
betænkte sig på at svigte ham, da han ved et tilfælde blev klar over
hans forræderi – han havde blot ikke regnet med, at Hannah var så
desperat, at han ville sende Neil ud i den visse død … Jack Higgins
er pseudonym for den britiske forfatter Harry Patterson (f. 1929),
som har skrevet en lang række krimier og spændingsromaner. Hans
gennembrudsroman, "Ørnen er landet" fra 1975, blev oversat til
mange fremmedsprog og solgte over 50 millioner eksemplarer
verden over. Siden er det blevet til dusinvis af bøger og flere

filmatiseringer, og Jack Higgins er anerkendt som en af det tyvende
århundredes allerstørste krimiforfattere.
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