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Ordre til mord Carl Bjerredahl Hent PDF Forlaget skriver: Privatdetektiv Charley Race er ved at dø af grin, da
CIA fortæller, hvilken opgave de har planlagt for ham. Ikke nok med at han skal begive sig ind i Østtyskland,

hvilket kan være svært nok, så skal han bryde ind i en middelalderborg, der er bevogtet bedre end
kronjuvelerne. På borgen bor der nemlig en videnskabsmand, der er i besiddelse af så farlig viden, at CIA
vurderer, at han må dø. Og i og med at missionen er så farlig, vil de hellere risikere Charley Races liv end

deres egne agenters.

Carl Bjerredahl er en dansk forfatter, der står bag en lang række krimier og spændingsromaner. Hans første
roman, "Hvid dronning", vandt prisen som Skandinaviens bedste, da han kun var 22 år gammel. Carl

Bjerredahl har både skrevet under sit eget navn og under pseudonymet Charles Valley.
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