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Ulvebrigaden LG Jensen Hent PDF Et sted i en finere forstad i USA er Mortimer �Mac�Mackenzie III �pilot,

professionel smugler og arving til et falleret whiskyimperium �i gang med at udføre en mindre heldig
faldskærmslanding i byens botaniske have ... Et helt andet sted i verden er amerikanske Eric Rivers, kaldet
Landstreicher, blevet hyret af Hitlers højre hånd til at skabe og uddanne en specielenhed, som har det ene
formål at gøre det af med en engelsk, cigarrygende statsmand, kaldt den �Den Fede�. Eric er varulv og seks
udvalgte soldater får i al hemmelighed en blodtransfusion fra ham, så de er klar til opgaven ... Mac har brug
for et nyt job. Eric har brug for en pilot. Så hvorfor ikke slå pjalterne sammen. Et forrygende splat af en gyser,
thriller og røverhistorie, der kører med 180 i timen, så tis af nu og ha�forsyninger inden for rækkevidde, for

der er ikke tid til at stoppe undervejs!

�

Et sted i en finere forstad i USA er Mortimer �Mac�Mackenzie III �
pilot, professionel smugler og arving til et falleret whiskyimperium �i
gang med at udføre en mindre heldig faldskærmslanding i byens
botaniske have ... Et helt andet sted i verden er amerikanske Eric

Rivers, kaldet Landstreicher, blevet hyret af Hitlers højre hånd til at
skabe og uddanne en specielenhed, som har det ene formål at gøre
det af med en engelsk, cigarrygende statsmand, kaldt den �Den Fede�.
Eric er varulv og seks udvalgte soldater får i al hemmelighed en

blodtransfusion fra ham, så de er klar til opgaven ... Mac har brug for
et nyt job. Eric har brug for en pilot. Så hvorfor ikke slå pjalterne

sammen. Et forrygende splat af en gyser, thriller og røverhistorie, der
kører med 180 i timen, så tis af nu og ha�forsyninger inden for

rækkevidde, for der er ikke tid til at stoppe undervejs!
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