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Iskolde lig Jack Higgins Hent PDF Som charterpilot med bopæl i Grønland, lever Joe Martin en stilfærdig

tilværelse med blandt andet en fast ugentlig tur med forsyninger til den tidligere så forgudede skuespiller Jack
Desforge. Roen bliver dog forstyrret da et selskab på tre ankommer til Grønland for at se nærmere på

vragresterne efter et flystyrt. Pilotens smukke enke hyrer Joe til at flyve hende til ulykkesstedet, men er det
virkelig kun de 50.000 pund, som forsikringsselskabet har udbetalt, der bringer disse mennesker hele vejen til
Grønland? 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.

 

Som charterpilot med bopæl i Grønland, lever Joe Martin en
stilfærdig tilværelse med blandt andet en fast ugentlig tur med

forsyninger til den tidligere så forgudede skuespiller Jack Desforge.
Roen bliver dog forstyrret da et selskab på tre ankommer til

Grønland for at se nærmere på vragresterne efter et flystyrt. Pilotens
smukke enke hyrer Joe til at flyve hende til ulykkesstedet, men er det
virkelig kun de 50.000 pund, som forsikringsselskabet har udbetalt,
der bringer disse mennesker hele vejen til Grønland? 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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