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Panik! Bill Pronzini Hent PDF På flugt fra sig selv og sin ekskones hævn er Jack Lennox havnet på en

rasteplads, hvor han er sat af bussen midt i ørkenen. Næste dag bliver han vidne til, at caféejeren myrdes at to
lejemordere, og i panik flygter han forfulgt af morderne. En ung kvinde, Jana, der kører rundt i ørkenen for at

finde motiver til sin næste bog, tager ham med til den nærmeste by, og Jack tror, at han er reddet. Men
morderne ligger i baghold, og Jack og Jana drives på en panisk flugt, som kun kan ende med, at ørkenens
sand farves blodrødt... Bill Pronzini (f. 1943), amerikansk forfatter. Pronzini fik sin litterære romandebut i

1971 med romanen "The Stalker" (udgivet i Danmark under titlen "Den ukendte hævner") og har
efterfølgende udgivet et væld af romaner, først og fremmest i krimi- og spændingsgenren. Han har i løbet af
sin forfatterkarriere vundet flere priser og blev allerede med sin debutroman nomineret til en Edgar Award.

 

På flugt fra sig selv og sin ekskones hævn er Jack Lennox havnet på
en rasteplads, hvor han er sat af bussen midt i ørkenen. Næste dag
bliver han vidne til, at caféejeren myrdes at to lejemordere, og i
panik flygter han forfulgt af morderne. En ung kvinde, Jana, der
kører rundt i ørkenen for at finde motiver til sin næste bog, tager
ham med til den nærmeste by, og Jack tror, at han er reddet. Men

morderne ligger i baghold, og Jack og Jana drives på en panisk flugt,
som kun kan ende med, at ørkenens sand farves blodrødt... Bill
Pronzini (f. 1943), amerikansk forfatter. Pronzini fik sin litterære
romandebut i 1971 med romanen "The Stalker" (udgivet i Danmark
under titlen "Den ukendte hævner") og har efterfølgende udgivet et
væld af romaner, først og fremmest i krimi- og spændingsgenren.
Han har i løbet af sin forfatterkarriere vundet flere priser og blev
allerede med sin debutroman nomineret til en Edgar Award.
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