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Piraten Harold Robbins Hent PDF Baydr Al Fay er en vestligt uddannet oliesheik. Han er gift med en ung,
smuk amerikansk kvinde, der spenderer det meste af sin tid ved Rivieraen. Her tager hun for sig af livets
mange goder – også andre mænd – imens Baydr Al Fay rejser verden rundt i sin private jet og tjener

milliarder på sine forretninger. Men ikke alle i familien nyder jet-set-idyllen. Baydr Al Fays halvvoksne
datter, væmmes ved den overflod hun er vokset op med. I stedet vender hun ryggen til sin far og blikket mod

en sprængfarlig, arabisk terror-organisation.
Konflikten mellem de tre vokser og vokser, indtil det hele eksploderer i en serie af hæsblæsende

begivenheder.

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanforfatter. Harold Robbins, der oprindeligt var fra New
York, havde en tæt forbindelse til den californiske filmindustri, da flere af hans romaner dannede baggrund
for manuskripter til film og tv. Han har en stjerne på Hollywood Walk of Fame og hans bøger blev oversat til

30 sprog og solgt i omegnen af 750 millioner eksemplarer.
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