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Som brødre vi dele... Desmond Bagley Hent PDF "Telefonen ringede. Det var Helen, min brors enke, og hun
lød hysterisk. "Mike, der er en mand her – mr. Kane – som var hos Mark, da han døde. Jeg tror, det er bedst,
at du taler med ham." Hendes stemme knækkede over. "Jeg kan ikke tage det, Mike." Et nyopdaget fund af
enorme koboltforekomster på Stillehavets bund sætter en række dramatiske begivenheder i gang, styret af
såvel politiske som økonomiske kræfter. Mikes afdøde bror er involveret på en eller anden måde, og Mike

begynder at frygte, at brorens kendskab til sagen har medført hans død. Desmond Bagley (1923-1983) var en
britisk journalist og forfatter, der er særligt kendt og elsket for sine mange spændingsromaner. Han

debuterede som forfatter med en novelle i det engelske magasin Argosy i 1957, og hans første roman, "The
Golden Keel" (på dansk "Den gyldne køl"), udkom i 1963. Desmond Bagleys bøger er blevet oversat til over
20 sprog og er meget populære verden over. "Forrygende underholdning for Bagleys trofaste læserskare… der

bliver lig til mange hajer." – Morgenavisen Jyllands-Posten

 

"Telefonen ringede. Det var Helen, min brors enke, og hun lød
hysterisk. "Mike, der er en mand her – mr. Kane – som var hos
Mark, da han døde. Jeg tror, det er bedst, at du taler med ham."
Hendes stemme knækkede over. "Jeg kan ikke tage det, Mike." Et
nyopdaget fund af enorme koboltforekomster på Stillehavets bund
sætter en række dramatiske begivenheder i gang, styret af såvel

politiske som økonomiske kræfter. Mikes afdøde bror er involveret
på en eller anden måde, og Mike begynder at frygte, at brorens

kendskab til sagen har medført hans død. Desmond Bagley (1923-
1983) var en britisk journalist og forfatter, der er særligt kendt og
elsket for sine mange spændingsromaner. Han debuterede som

forfatter med en novelle i det engelske magasin Argosy i 1957, og
hans første roman, "The Golden Keel" (på dansk "Den gyldne køl"),
udkom i 1963. Desmond Bagleys bøger er blevet oversat til over 20
sprog og er meget populære verden over. "Forrygende underholdning



for Bagleys trofaste læserskare… der bliver lig til mange hajer." –
Morgenavisen Jyllands-Posten
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