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Djævelens ø Carl Bjerredahl Hent PDF Forlaget skriver: "Manden i det gullige lærredstøj fingererede
konstant ved spændet på den mørkebrune læderrem, der krydsede den solblegede jakke over brystet. Det var
tydeligt, at han var nervøs. Ikke for dem. Ikke for denne samling usle vrag. Det var muligt, at de havde været
hårde engang. Men i dag var det manden i den svedplettede gullige uniform, der var hård. Det var ham, der

havde en af verdens førende nationer bag sig. Det var ham, der var kongen i dette stinkende rige!"

Et krydstogt på en luksusliner i Fransk Guyana lyder som en dejlig ferie. Men for to af passagererne slutter
afslapningen brat, da de lægger til ved Djævleøen. Her venter dem et eventyr, som der ikke stod noget om, da

de købte billetten!

Carl Bjerredahl er en dansk forfatter, der står bag en lang række krimier og spændingsromaner. Hans første
roman, "Hvid dronning", vandt prisen som Skandinaviens bedste, da han kun var 22 år gammel. Carl

Bjerredahl har både skrevet under sit eget navn og under pseudonymet Charles Valley.
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