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Fred og ingen fare Eric Ambler Hent PDF Den unge ingeniør Nicky Marlow har brug for et job, og den slags
hænger ikke på træerne i England i 1937. Så han tager gerne imod et jobtilbud hos Spartacus Maskinfabrik
A/S. Jobbets eneste hage er, at han skal bo i Milano et års tid. Da Nicky taler italiensk, regner han med, at det

bliver en nem opgave.
Men Nicky har forregnet sig. Da han ankommer til Milano, viser det sig nemlig, at hans forgænger har været
indblandet i en kedelig affære omkring international spionage – og er omkommet på en alt andet end naturlig

måde.
Nicky bliver hurtigt ombejlet af en uafhængig amerikaner og en pensioneret general; to personer, som har helt

forskellige dagsordner. Nicky Marlow befinder sig i alt andet end fred og ingen fare.
Bo Tao Michaëlis: ”Eric Amblers betydning for den intelligente, politiske underholdningsroman kan ikke
overvurderes. Hans elever hedder Graham Greene og Geoffrey Household og i nyere tid amerikanerne Alan

Furst, Robert Harris og vores egen Leif Davidsen.”
Eric Ambler: ”Dorothy Sayers gjorde krimien stueren – hvorfor skulle jeg ikke gøre det samme med

spionromanen?”
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