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Pumaens kløer Hank Janson Hent PDF Junglens primitive terror invaderer en lille landsby i grevskabet Surrey
i England. De slet skjulte kendsgerninger er fantastiske, men motiveringen bag dem grusom og makaber.
Hank Janson, Chicago Chronicles forhenværende politireporter, nu leder af et nyhedsbureau i London,

kommer ud for en af sit livs mest uhyggelige oplevelser; men med vanlig kunnen og elegance lykkes det ham
at trænge til bunds i den spegede affære. Hank Janson er pseudonym for den engelske forfatter Stephen

Daniel Frances, der gav hovedpersonen i sin populære serie af hårdtslående thrillere samme navn. Den første
roman om Hank Jansons eventyr i England og USA‘s kriminelle underverden udkom i 1946, og bøgernes
storhedstid fortsatte op igennem 1950‘erne, hvor de blev oversat til adskillige sprog og solgt i millioner af
eksemplarer. Hank Janson er en hårdkogt reporter, der ikke er bleg for at dykke ned i storbyens dystre

underverden, hvor nådesløse gangstere, kæphøje håndlangere og hurtige damer lever efter gadens love – og
ofte lader livet for dem.

 

Junglens primitive terror invaderer en lille landsby i grevskabet
Surrey i England. De slet skjulte kendsgerninger er fantastiske, men
motiveringen bag dem grusom og makaber. Hank Janson, Chicago
Chronicles forhenværende politireporter, nu leder af et nyhedsbureau
i London, kommer ud for en af sit livs mest uhyggelige oplevelser;
men med vanlig kunnen og elegance lykkes det ham at trænge til
bunds i den spegede affære. Hank Janson er pseudonym for den

engelske forfatter Stephen Daniel Frances, der gav hovedpersonen i
sin populære serie af hårdtslående thrillere samme navn. Den første
roman om Hank Jansons eventyr i England og USA‘s kriminelle
underverden udkom i 1946, og bøgernes storhedstid fortsatte op

igennem 1950‘erne, hvor de blev oversat til adskillige sprog og solgt
i millioner af eksemplarer. Hank Janson er en hårdkogt reporter, der
ikke er bleg for at dykke ned i storbyens dystre underverden, hvor
nådesløse gangstere, kæphøje håndlangere og hurtige damer lever



efter gadens love – og ofte lader livet for dem.
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