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I Herrens Navn Jack Higgins Hent PDF Harry Fox fra den engelske efterretningstjeneste og Martin

McGuiness fra IRA har indledt et utraditionelt samarbejde. Målet er at afsløre og uskadeliggøre Cuchulain –
den agent, der med mord og terroraktioner mere end nogen anden har ødelagt mulighederne for våbenhvile,
forhandlinger og fred mellem de stridende parter i Nordirland. Cuchulain ved, at han kun har kort tid til
tilbage, og han beslutter sig for at sætte punktum for sin blodige karriere med et mord, der vil give genlyd
verden over … 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 sprog 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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Nordirland. Cuchulain ved, at han kun har kort tid til tilbage, og han
beslutter sig for at sætte punktum for sin blodige karriere med et

mord, der vil give genlyd verden over … Jack Higgins er pseudonym
for den britiske forfatter Harry Patterson (f. 1929), som har skrevet

en lang række krimier og spændingsromaner. Hans
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