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Royal Flush Lynda La Plante Hent PDF Rygtet vil vide, at "Obersten" stod bag flere af de mest succes- og
fantasifulde røverier i England gennem de sidste fyrre år. Men ingen har nogensinde fundet ud af, hvem han
var. Edward de Jersey, en velhavende stutteriejer, har altid drømt om at vinde det store Derby. Og med hans
prisvindende hest Royal Flush er hans chancer for at vinde bedre end nogensinde. Men de Jerseys held synes
at være sluppet op. Hans rådgivere har i bedste mening investeret hele hans formue i internetvirksomheder, og
de Jersey er på fallittens rand. Der synes kun én udvej tilbage: Han må genoplive sin kriminelle fortid og via
internettet finde sig et hold specialister, der kan hjælpe med at lave det mest dumdristige kup i Englands

historie. "Obersten" er tilbage! Lynda La Plante (født Lynda Titchmarsh, 1943) er en engelsk forfatter, der har
skrevet både romaner og manuskripter til tv-serier. Hun er særligt kendt for manuskriptet til den engelske

krimiserie "Prime Suspect" ("Mistænkt") med Helen Mirren i hovedrollen. Lynda La Plante har skrevet inden
for mange forskellige genrer, og flere af hendes bøger er blevet internationale bestsellere.

 

Rygtet vil vide, at "Obersten" stod bag flere af de mest succes- og
fantasifulde røverier i England gennem de sidste fyrre år. Men ingen
har nogensinde fundet ud af, hvem han var. Edward de Jersey, en
velhavende stutteriejer, har altid drømt om at vinde det store Derby.
Og med hans prisvindende hest Royal Flush er hans chancer for at
vinde bedre end nogensinde. Men de Jerseys held synes at være

sluppet op. Hans rådgivere har i bedste mening investeret hele hans
formue i internetvirksomheder, og de Jersey er på fallittens rand. Der
synes kun én udvej tilbage: Han må genoplive sin kriminelle fortid
og via internettet finde sig et hold specialister, der kan hjælpe med at
lave det mest dumdristige kup i Englands historie. "Obersten" er
tilbage! Lynda La Plante (født Lynda Titchmarsh, 1943) er en

engelsk forfatter, der har skrevet både romaner og manuskripter til
tv-serier. Hun er særligt kendt for manuskriptet til den engelske
krimiserie "Prime Suspect" ("Mistænkt") med Helen Mirren i



hovedrollen. Lynda La Plante har skrevet inden for mange
forskellige genrer, og flere af hendes bøger er blevet internationale

bestsellere.
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