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Tiger Mann på spionjagt Mickey Spillane Hent PDF Det havde engang været den store kærlighed mellem
Rondine og Tiger – men det var endt med, at Rondine havde skudt Tiger i maven.

En dag ser Tiger tilfældigt Rondine igen, og hadet blusser op i ham. Han får at vide, at hun arbejder for
russerne – hvilket han først må gøre noget ved. Men bagefter vil han knalde hende ned ...

Frank Morrison Spillane (1918-2006) var en amerikansk forfatter, der skrev under navnet Mickey Spillane.
Han var bedst kendt for sine mange krimier, der har solgt mere end 225 millioner eksemplarer på verdensplan.

Spillane begyndte sin forfatterkarriere med at skrive små historier til tegneserier og endte med at skrive
historier til blandt andet Superman og Batman. I 1947 fik Spillane udgivet sin første roman under titlen "I,

the Jury". Bogen blev efterfølgende udgivet på dansk i 1959 under titlen "Død over morderen". Her
introducerede Spillane for første gang den karakter, som blev den gennemgående hovedperson i mange af

hans efterfølgende udgivelser: Mike Hammer.
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