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Mysteriet på Tatsos James Jones Hent PDF Den amerikanske privatdetektiv Lobo tager på ferie på den græske
ø Tatsos, men han får ikke meget tid til at slappe af. Mod sin vilje trækkes han ned i øens underverden, hvor
et internationalt narkotikakonsortium efterlader lig og knuste skæbner i sit kølvand, og Lobo beslutter sig for

at sætte hårdt mod hårdt.

"Mysteriet på Tatsos" er skrevet af James Jones, som opnåede enorm international succes for krigsromanerne
"Herfra til evigheden" og "Den tynde, røde linje".

James Jones (1921-1977) var en amerikansk forfatter, der er mest kendt for sine romaner om 2. verdenskrig og
efterkrigstiden. James Jones var selv soldat i infanteridivisionen under 2. verdenskrig og blev såret i slaget

om Guadalcanal. En af hans mest berømte romaner "Den tynde røde linie" er inspireret af hans egne
oplevelser ved dette slag. James Jones‘ roman "Herfra til evigheden" vandt National Book Award i 1952.
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