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Frygtens marked Helen MacInnes Hent PDF Den amerikanske efterretningsofficer Robert Renwick står bag
Interintell, som bekæmper international terrorisme. Han har håndplukket medarbejdere, som han mener at
kunne stole på. Han bliver kontaktet af en person, som har oplysninger til ham om en terrorist, han tidligere

har fået bag lås og slå, men som nu er på fri fod igen. Samtidig kan kontakten afsløre, at der findes en
dødsliste med navnet Robert Renwick på. Fordi Interintell interesserer sig lidt for meget for et firma, der er
involveret i illegal våbenhandel. Truet på sit liv går Robert Renwick ind i en hæsblæsende jagt på en farlig
terrorist og de bagmænd, der spinder guld på at forsyne både venstre- og højreorienterede med dødbringende
våben. Men nogen har lækket oplysninger til fjenden. Forfatteren Helen MacInnes viser igen sit talent for

nervepirrende handling, troværdige personskildringer og beskrivelse af de lokalmiljøer, handlingen foregår i.
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