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Drama på Stillehavet Charles Williams Hent PDF Harry Goddard overlever med nød og næppe et dramatisk
skibsforlis midt ude på Stillehavet. Alt håb lader til at være ude, da han til sit store held bliver samlet op af
den gamle fragtdamper S.S. Leander, der er på vej til Filippinerne. Så vidt Harry ved, er der kun nogle få
passagerer og en harmløs last om bord. Det viser sig imidlertid, at det nok havde været mere sikkert, om
Harry var blevet i vandet... Den texasfødte amerikanske forfatter Charles Williams (1909-1975) fik sin

litterære debut i 1951 med romanen "Hill Girl", der solgte mere end en million eksemplarer. Herefter udgav
Williams stribevis af romaner, og han bliver af mange vurderet som en af sin tids bedste krimiforfattere.

Adskillige af Williams‘ film blev desuden filmatiseret til enten TV eller det store lærred i både USA, Frankrig
og Australien.

 

Harry Goddard overlever med nød og næppe et dramatisk skibsforlis
midt ude på Stillehavet. Alt håb lader til at være ude, da han til sit
store held bliver samlet op af den gamle fragtdamper S.S. Leander,
der er på vej til Filippinerne. Så vidt Harry ved, er der kun nogle få
passagerer og en harmløs last om bord. Det viser sig imidlertid, at
det nok havde været mere sikkert, om Harry var blevet i vandet...
Den texasfødte amerikanske forfatter Charles Williams (1909-1975)
fik sin litterære debut i 1951 med romanen "Hill Girl", der solgte
mere end en million eksemplarer. Herefter udgav Williams stribevis
af romaner, og han bliver af mange vurderet som en af sin tids bedste

krimiforfattere. Adskillige af Williams‘ film blev desuden
filmatiseret til enten TV eller det store lærred i både USA, Frankrig

og Australien.
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