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Lad himlen vente Harold Robbins Hent PDF Judd Crane har alt. Han er den enlige ejer af en gigantisk

virksomhed og kan trække i tråde i regeringer såvel som i verdensomspændende virksomheder. Han vælter
sig i rigdom, kvinder og luksus. Alligevel mangler der noget. Judd er 42 år og for alvor besat af én enkelt
ting: evig ungdom. Derfor er han villig til at sætte sin formue over styr for at få de dygtigste forskere til at
hjælpe ham med at nå sit mål. Men Judd må hurtigt sande, at evig ungdom har sin pris. Harrold Robbins
(1916-1997) var en amerikansk forfatter, der i løbet af sit samlede forfatterskab har solgt mere end 750

millioner eksemplarer og fået sine bøger oversat til og udgivet på over 30 sprog. Robbins var kendt for sin
produktivitet som forfatter, fik sin litterære romandebut i 1948 med bogen "Never Love a Stranger" og udgav
efterfølgende mere end 25 romaner. Det var dog ikke kun inden for litteraturens verden, at han gjorde sig

bemærket. Også som forfatter til filmmanuskripter var han så berømt og anerkendt, at han i 1977 fik tildelt en
stjerne på Hollywoods Walk of Fame.

 

Judd Crane har alt. Han er den enlige ejer af en gigantisk virksomhed
og kan trække i tråde i regeringer såvel som i verdensomspændende
virksomheder. Han vælter sig i rigdom, kvinder og luksus. Alligevel
mangler der noget. Judd er 42 år og for alvor besat af én enkelt ting:
evig ungdom. Derfor er han villig til at sætte sin formue over styr for
at få de dygtigste forskere til at hjælpe ham med at nå sit mål. Men
Judd må hurtigt sande, at evig ungdom har sin pris. Harrold Robbins
(1916-1997) var en amerikansk forfatter, der i løbet af sit samlede
forfatterskab har solgt mere end 750 millioner eksemplarer og fået
sine bøger oversat til og udgivet på over 30 sprog. Robbins var kendt
for sin produktivitet som forfatter, fik sin litterære romandebut i
1948 med bogen "Never Love a Stranger" og udgav efterfølgende
mere end 25 romaner. Det var dog ikke kun inden for litteraturens

verden, at han gjorde sig bemærket. Også som forfatter til
filmmanuskripter var han så berømt og anerkendt, at han i 1977 fik



tildelt en stjerne på Hollywoods Walk of Fame.
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