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Piratfiskene Harold Robbins Hent PDF Spændingsroman om manden Jed, der kommer af en magtfuld
mafiafamilie. Jed forsøger at slippe uden om en fremtid som mafioso. Han var selv vidne til, hvordan hans
fætter Angelo døde en hæslig død, da de på en tur i Amazonas for at købe kokablade. De to fætre blev

angrebet af nogle af familiens fjender, imens de sejledes på floden, og Angelo ender med at falde i vandet og
blive ædt af piratfisk. Jed når sikkert tilbage til New York, og forsøger i nogenlunde grad at holde sin sti ren.

Men skæbnen har andre planer for Jed...

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanforfatter. Harold Robbins, der oprindeligt var fra New
York, havde en tæt forbindelse til den californiske filmindustri, da flere af hans romaner dannede baggrund
for manuskripter til film og tv. Han har en stjerne på Hollywood Walk of Fame og hans bøger blev oversat til

30 sprog og solgt i omegnen af 750 millioner eksemplarer.
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