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Fanget i isen Dean R. Koontz Hent PDF En international gruppe af forskere arbejder på at bugsere et isbjerg,
som skal bruges til at skaffe rent drikkevand til den tørkeramte jordklode, fri i et af verdens barskeste klimaer.
Men da et jordskælv river isbjerget løs, befinder forskerne sig pludselig alene sammen med ti tidsindstillede

bomber. Og situationen bliver ikke bedre af, at et medlem af gruppen er lejemorder med sin helt egen
dagsorden. Hjælpen er på vej, men vil den nå frem i tide? "Det er rørt godt sammen ... til en højdramatisk
nordpolsthriller i nær fremtid." – B.T. Den amerikanske forfatter Dean R. Koontz (f. 1945) er kendt for sine
spændingsmættede thrillere, som ofte strejfer andre genrer så som gyser, fantasy, science fiction og satire.
Dean R. Koontz har skrevet dusinvis af romaner og noveller og har solgt over 450 millioner bøger verden

over.
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