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Solo Jack Higgins Hent PDF Forlaget skriver: John Mikali er en internationalt berømt koncertpianist og
playboy, som formår at lægge et stort publikum for sine fødder, og som fører sig frem i de mest eksklusive
kredse. Men Mikali er også en af de farligste mænd i Europa – en skrupelløs lejemorder, der sælger sin
ekspertise for højeste bud. Han dræber ikke for principper eller for hævn, men for den ophidselse og

tilfredsstillelse, han finder i sit blodige håndværk.

Asa Morgan er oberst ved de engelske tropper i Nordirland. Han er på sin side en lige så professionel dræber
som Mikali; hans karriere indledtes ved Arnhem og er gået over Korea, Malaya, Cypern, Oman og Kina.
Under flugten fra et job i London kører Mikali en ung pige ned. Pigens far er Asa Morgan, som sværger at

hævne sin datter. Og når disse to effektive dræbere møder hinanden, står det klart, at den ene af dem må dø …

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.

"Solo" er den mest spændende og fængslende thriller, Higgins har skrevet siden "Ørnen er landet". -
Publisher's Weekly
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