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Stiletten Harold Robbins Hent PDF "Stilletten" er historien om den unge, flamboyante jet-setter Cesare
Cardinali, hvis luksuriøse livstil bliver betalt af blodrøde mafiamidler.

En dag får Cardinali at vide at han som gengæld for sine mange goder, at han skal likvidere fire mænd, der er
blevet dømt i en sag om organiseret kriminalitet. Uden at blinke accepterer Cardinali, for inden under den

middelhavsbrune teint banker et iskoldt hjerte. Et hjerte, der længes efter at dræbe.
Men, hvad Cardinali ikke ved er, at fremmede øjne holder øje med ham ...

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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