
Med vinden i ryggen
Hent bøger PDF

Stuart Woods
Med vinden i ryggen Stuart Woods Hent PDF Will er netop blevet student og gør sig klar til at krydse

Atlanten og tage på den store tur rundt om i Europa, som kan gøre en dreng til en mand. I det rige sejlermiljø
i Sydengland møder han Mark, der er lettere invalideret efter kamp med IRA, og hans smukke kæreste Annie,
der bliver Wills første erotiske eventyr. I løbet af bogen bliver Will voksen på flere måder, end han havde
forestillet sig, da det viser sig, at IRA stadig er ude efter Mark, og han selv kommer tættere og tættere på
Annie. Stuart Woods (f. 1938) er en amerikansk forfatter, der har skrevet over 60 bøger. Han bevæger sig
hovedsageligt inden for spændingsgenren, og de fleste af hans bøger har privatdetektiven Stone Barrington
som hovedperson. Stuart Woods‘ romaner er blevet oversat til flere forskellige sprog, og hans bøger har

vundet stor popularitet i mange forskellige lande.
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