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Exocet Jack Higgins Hent PDF Oberst Raul Montera er sendt til Europa for at skaffe flere Exocet-missiler,
Argentinas trumfkort i Falklandskrigen. Englænderne gør, hvad de kan, for at bremse ham – blandt andet ved

hjælp af en smuk kvindelig journalist.

""Lad os bare se det i øjnene, Gabrielle, kun få mænd kan modstå Dem, når De gør Dem anstrengelse…"
sætningen blev hængende i luften.

"Aha," sagde hun. "Jeg skal altså gå i seng med Montera, lægge mig på ryggen, tænke på England og håbe, at
han siger noget om Falklandsøerne, som er værd at høre på."

"Temmelig stærkt udtrykt, men ganske dækkende!""

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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