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Liv eller død Karen Robards Hent PDF Forlaget skriver: Klog, udspekuleret og parat til kamp – der er kun én
Bianca St. Ives i verden, og det gør folk klogt i ikke at glemme. Bianca St. Ives var for nylig igennem den

helt store vridemaskine, men hun landede, som hun altid gør – og som hendes far har lært hende fra barnsben
– på benene igen. Mens hun kommer sig over afsløringerne om sit ophav, der har forårsaget en menneskejagt
uden lige, gør Bianca sig klar til at tage sin skæbne i egne hænder. Det er dræb eller bliv dræbt! I takt med at
Bianca gør, hvad hun kan for at komme af dødslisten på det mørke internet, bliver hun involveret i et nyt stort
kup: bryd ind i Pusjkinmuseet og stjæl kong Priams skat – en samling af uvurderlige artefakter, russerne stjal
under anden verdenskrig – og aflever den tilbage til tyskerne. Umuligt? Måske, men for Bianca St. Ives ligger

den slags normalt lige til højrebenet. Men for hvert skridt hun tager, kommer fjenden to skridt nærmere.
Lever man som Bianca på lånt tid, har man dog ikke noget at tabe. Troede hun.  

Liv eller død er lige så hæsblæsende og underholdende som Nomade 44 – og Bianca St. Ives viser endnu en
gang, at hun i den grad er James Bond værdig.
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verdenskrig – og aflever den tilbage til tyskerne. Umuligt? Måske,
men for Bianca St. Ives ligger den slags normalt lige til højrebenet.
Men for hvert skridt hun tager, kommer fjenden to skridt nærmere.
Lever man som Bianca på lånt tid, har man dog ikke noget at tabe.

Troede hun.  
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44 – og Bianca St. Ives viser endnu en gang, at hun i den grad er

James Bond værdig.
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