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Så gode venner Warren Adler Hent PDF Forlaget skriver: Det begynder på Manhattan, hvor Ken Kramer
ledsager sin kone Maggie til en forretningsmiddag med hendes vigtigste kunde Eliot Butterfield. Til hans
forskrækkelse går det op for ham, at Eliots kone er hans ungdoms store kærlighed, Carol, som han ikke har
set i tyve år. Snart indleder de to igen et lidenskabeligt forhold, men da de to par tager på en fælles rejse til

Afrika, tager tingene en uhyggelig drejning …

Den amerikanske forfatter Warren Adler (f. 1927) er uddannet ved universitetet i New York og har i en
årrække arbejdet ved radio- og fjernsynsstationer, som han senere selv blev ejer af. Hans første noveller
udkom i tidsskrifter og antologier i 1950‘erne, og det er sidenhen blevet til adskillige romaner, som har

vundet ham anerkendelse som et af de helt store navne inden for amerikansk spændingslitteratur.
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