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Farligt efterspil Jeffrey Archer Hent PDF Adam Scott er på flugt – og han ved ikke hvorfor. Han er taget til

Genève for at hente en russisk ikon, han har arvet efter sin far. Pludselig har han den samvittighedsløse KGB-
agent Alex Romanov i hælene på sig. Han er alene i et fremmed land og involveret i et spil, hvor han ikke

kender reglerne. Jeffrey Archer (f. 1940) er en engelsk forfatter, der primært er kendt for sine mange
spændingsromaner, som har solgt over 250 millioner eksemplarer verden over. Udover sine

spændingsromaner har Archer også udgivet noveller, fængselsdagbøger og børne- og ungdomslitteratur. Ved
siden af sin forfatterkarriere har Archer været aktiv inden for engelsk politik og blandt andet været
næstformand for det Konservative Parti (1985-86). Efter en sag om mened måtte Archer afsone en

fængselsdom i 2001-03. Om det ophold udgav han tre bøger.
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