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I aktion bag jerntæppet Jack Higgins Hent PDF Under sit besøg i Vestberlin den 26. juni 1963 holdt
præsident Kennedy den berømte tale, hvor han sagde "Ich bind ein Berliner". Jack Higgins‘ "I aktion bag

jerntæppet" tager udgangspunkt i denne tale og skildrer, hvad der kunne været sket bag kulisserne.

Fra østtysk side sætter man alt ind for at ødelægge virkningen af det politisk betydningsfulde besøg; men en
lille gruppe mennesker forsøger med en dristig aktion at forpurre østtyskernes planer.

Jack Higgins er pseudonym for den britiske forfatter Harry Patterson (f. 1929), som har skrevet en lang række
krimier og spændingsromaner. Hans gennembrudsroman, "Ørnen er landet" fra 1975, blev oversat til mange
fremmedsprog og solgte over 50 millioner eksemplarer verden over. Siden er det blevet til dusinvis af bøger

og flere filmatiseringer, og Jack Higgins er anerkendt som en af det tyvende århundredes allerstørste
krimiforfattere.
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