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Jungletrommer Duncan Kyle Hent PDF Da bankkasserer George Tunnicliffe afværger et røveri mod sin bank i
London, kommer han på avisernes forsider og modtager breve fra nær og fjern.

Blandt disse breve er der to, som viser sig at være særligt interessante. Det ene er fra en Miss Franklin, der
overbringer Tunnicliffe et brev, hans far har skrevet til ham kort før sin død efter et flystyrt på Borneo i

oktober 1945. Det andet er fra en Mr. Ludlam, en af faderens krigskammerater, der er overbevist om, at der i
det nedstyrtede fly er skjult en formue i rubiner.

Sammen med Miss Franklin tager Tunnicliffe til det krigshærgede Borneo for at finde flyet, og Ludlam
deltager i skattejagten som ubuden gæst. Og her i Borneos grønne helvede lurer farerne overalt.

Duncan Kyle er pseudonym for den engelske forfatter John Franklin Broxholm (1930-2001), som udmærkede
sig inden for thrillergenren. Efter sin debutroman, "Efter præsidentens ordre" (originaltitel "A Cage of Ice"), i
1971 udgav Duncan Kyle yderligere 14 bøger, som vandt stor popularitet og blev oversat til flere forskellige

sprog.

 

Da bankkasserer George Tunnicliffe afværger et røveri mod sin bank
i London, kommer han på avisernes forsider og modtager breve fra

nær og fjern.

Blandt disse breve er der to, som viser sig at være særligt
interessante. Det ene er fra en Miss Franklin, der overbringer

Tunnicliffe et brev, hans far har skrevet til ham kort før sin død efter
et flystyrt på Borneo i oktober 1945. Det andet er fra en Mr. Ludlam,
en af faderens krigskammerater, der er overbevist om, at der i det

nedstyrtede fly er skjult en formue i rubiner.

Sammen med Miss Franklin tager Tunnicliffe til det krigshærgede
Borneo for at finde flyet, og Ludlam deltager i skattejagten som

ubuden gæst. Og her i Borneos grønne helvede lurer farerne overalt.

Duncan Kyle er pseudonym for den engelske forfatter John Franklin
Broxholm (1930-2001), som udmærkede sig inden for thrillergenren.
Efter sin debutroman, "Efter præsidentens ordre" (originaltitel "A
Cage of Ice"), i 1971 udgav Duncan Kyle yderligere 14 bøger, som
vandt stor popularitet og blev oversat til flere forskellige sprog.
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