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Den niende ordre: Agent Q i Bangkok Adam Hall Hent PDF Forlaget skriver: Mission Den Niende Ordre er
den eneste barriere, der eksisterer mellem morderens kugle og dens mål: en repræsentant for den engelske

dronning på good-will rejse i Thailand.

Quiller ser ind i sin foresatte Lomans iskolde grå øjne og forsøger at slippe for hvervet. "Dette er politiets
arbejde – hold mig udenfor!" Men Quiller har intet valg. Opgaven er lagt i hans hænder – kold, hård og
kompromisløs som en ladt revolver ... Hans modstander er den mongolske snigskytte Kuo, som er en af

verdens hurtigste og farligste mordere.

Adam Hall er pseudonym for den kendte engelske forfatter Elleston Trevor. Elleston Trevor (1920-1995) var
en britisk roman- og manuskriptforfatter, som skrev under flere pseudonymer. Trevor skrev i mange

forskellige genrer, men er mest berømt for adventure-romanen The Flight of the Phoenix fra 1964, som blev
filmatiseret året efter. Under pseudonymet Adam Hall skrev han en række Kold Krigs-romaner om den

britiske agent Quiller.

"Han er specialist i at forklare om den hemmelige agents håndværk, metoder og vilkår... godt gys." - Politiken
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