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Striker-affæren Adam Hall Hent PDF Forlaget skriver: "Fluen faldt ned!" rapporterede Quiller alias Agent Q
til London … ‘Fluen‘ er en Striker SK-6 jagermaskine. 500 af disse fly udgør kernen i det tyske luftvåben og
er et vigtigt led i Natos samlede luftstyrke. Men i løbet af det sidste år er 36 maskiner styrtet ned, og i hvert
eneste tilfælde er piloten blevet dræbt … Med usvigelig præcision havarerer den ene efter den anden af de

tyske jagermaskiner. De bliver trukket mod jorden som af en usynlig hånd.

Quiller er på vej mod et internationalt stormcentrum, hvor han kun har mulighed for at overleve, hvis han er
alene. En uhyggelig mission ligger foran ham…

Adam Hall er pseudonym for den kendte engelske forfatter Elleston Trevor.

Elleston Trevor har skrevet en lang række romaner, som er oversat til samtlige europæiske hovedsprog og
filmatiseret. Herhjemme har Elleston Trevor især vundet sig ry med romanerne "Til sidste eskadrille", Blodig

jord" og "Vinger til Fugl Føniks".

"Spænding for alle pengene. Adam Hall er en af de store i engelsk spionlitteratur."

"Adam Hall er nummer ét, når det gælder spionromaner." - Newcastle Journal
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