
Flammer i mørket
Hent bøger PDF

Desmond Bagley

Flammer i mørket Desmond Bagley Hent PDF "Jeg nød den kølige natteluft, mens jeg slentrede over til
blokvognen og stod og kiggede op på transformatoren. Materiel til en værdi af en million pund blev kørt
gennem Afrika af et firma, der var på fallittens rand, mens en borgerkrig truede med at bryde ud – og hvad

fanden skulle jeg gøre ved det?"

En amerikansk ingeniør står i spidsen for en gruppe mænd, der skal fragte en kæmpestor transformator fra
kysten og ind i Afrika. Men intet går som planlagt, og pludselig står de midt i en borgerkrig …

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.
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og stod og kiggede op på transformatoren. Materiel til en værdi af en

million pund blev kørt gennem Afrika af et firma, der var på
fallittens rand, mens en borgerkrig truede med at bryde ud – og hvad

fanden skulle jeg gøre ved det?"

En amerikansk ingeniør står i spidsen for en gruppe mænd, der skal
fragte en kæmpestor transformator fra kysten og ind i Afrika. Men
intet går som planlagt, og pludselig står de midt i en borgerkrig …

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.
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