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Black Jack Lars Ørlund Hent PDF John Norton er afdelingschef i den engelske efterretningstjeneste MI6,
leder og koordinator for Mellemøsten og Nordafrika i det, der i daglig tale bliver kaldt “Araberhuset”.

Han er på en så hemmelig rejse i Sydafrika, at ingen, ikke engang hans chef i MI6, ved det, men nu har nogen
forsøgt at slå ham ihjel ved at skubbe hans bil ud over en klippekant. Hvem?

Et halvt år før: John er på ferie i Skotland, og et lig, der strander et helt forkert sted i den lille bugt, vækker
hans nysgerrighed. Han kommer på sporet af nogle uhyggelige planer om at begrænse verdens befolkning, og
forbindelserne rækker langt op til Englands top, højtstående politikere og rige forretningsfolk er involveret.

Snart er han og hans gruppe i permanent livsfare, lige meget hvor de opholder sig i verden.

John Norton og hans medarbejdere har vi tidligere mødt i ‘Kapring over Kairo’.
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