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Dr. Frigo Eric Ambler Hent PDF Forlaget skriver: Tolv år efter mordet på præsidenten i en mellemamerikansk
stat ser sønnen Ernesto Castillo sig nødsaget til at udrede de økonomiske og politiske omstændigheder bag
sin fars død. I sit eksil på De Franske Antiller finder Ernesto sig ellers godt tilpas med sin tilværelse som

læge, men nye oplysninger omkring faderens død væver sig ind i den aktuelle politiske situation.

Snart befinder Ernesto sig i en klemt position, hvor det er svært at skelne ven fra fjende. Ernestos
dagbogsoptegnelser viser sig imidlertid nyttige, da sagen tilspidses, og han må navigere i et virvar af politiske

interesser.

Bo Tao Michaëlis: "Eric Amblers betydning for den intelligente, politiske underholdningsroman kan ikke
overvurderes. Hans elever hedder Graham Greene og Geoffrey Household og i nyere tid amerikanerne Alan

Furst, Robert Harris og vores egen Leif Davidsen."

Eric Ambler: "Dorothy Sayers gjorde krimien stueren - hvorfor skulle jeg ikke gøre det samme med
spionromanen?"
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