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En ny slags vrede Eric Ambler Hent PDF Forlaget skriver: Piet Maas er blevet sendt ud for at skaffe en god
historie til sit blad om mordet på den irakiske oberst Arbil. Han er på jagt efter bikinipigen, som er oberstens
elskerinde og det eneste vidne i sagen. Hun er forsvundet fra villaen i Schweiz, og ingen kan finde hende.

Politiet vil sigte hende for mord, formiddagsaviserne vil have hendes historie, og gerningsmændene vil gerne
vildlede medierne og politiet med hende.

Piet Maas finder Lucia Bernardi i Sydfrankrig. Nu skal han afgøre, om han vil skrive hendes historie - det vil
genoplive hans karriere, men helt sikkert også betyde hendes død - eller om han vil følge hendes snedige

berigelses-planer og også sætte sig selv i fare.    

Eric Ambler er på toppen med En ny slags vrede. Den kombinerer satirisk udstilling af en paparazzidrevet
medie-kultur med klassisk spionfortælling fyldt til randen med spænding, der får en til at holde vejret.
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