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Slangen Mickey Spillane Hent PDF Denne historie fortsætter, hvor ”Jaget kvinde” slap: Hammer har fundet
stedet, hvor hans gamle flamme og sekretær, Velda, holdes borte fra offentlighedens søgelys på grund af sit
kommende vidneudsagn om spionageaktiviteter. På stedet er også en 21-årig hjemløs kvinde, der frygter for
sit liv, og i et kapløb med tiden forsøger Hammer at flytte dem begge fra stedet inden et pontetielt angreb,
men når det ikke, før de bliver angrebet af snigmordere. Hammer uskadeliggør den ene og sårer den anden

alvorligt, men den sårede undslipper. Velda vidner, og Justitsministeriet følger hurtigt op på hendes
vidneudsagn. Hammer koncentrerer sig nu om den hjemløse pige, der hævder, at hendes stedfar forsøger at
dræbe hende, og at han også dræbte hendes mor. Og snart befinder Hammer sig midt i et tre årti gammelt

mysterium, der involverer et mislykket bankrøveri, under hvilket tre millioner dollars forsvandt sporløst. Men
så spidser tingene faretruende til omkring ham selv, Velda og den unge kvinde …

 

Denne historie fortsætter, hvor ”Jaget kvinde” slap: Hammer har
fundet stedet, hvor hans gamle flamme og sekretær, Velda, holdes

borte fra offentlighedens søgelys på grund af sit kommende
vidneudsagn om spionageaktiviteter. På stedet er også en 21-årig
hjemløs kvinde, der frygter for sit liv, og i et kapløb med tiden

forsøger Hammer at flytte dem begge fra stedet inden et pontetielt
angreb, men når det ikke, før de bliver angrebet af snigmordere.

Hammer uskadeliggør den ene og sårer den anden alvorligt, men den
sårede undslipper. Velda vidner, og Justitsministeriet følger hurtigt
op på hendes vidneudsagn. Hammer koncentrerer sig nu om den
hjemløse pige, der hævder, at hendes stedfar forsøger at dræbe

hende, og at han også dræbte hendes mor. Og snart befinder Hammer
sig midt i et tre årti gammelt mysterium, der involverer et mislykket
bankrøveri, under hvilket tre millioner dollars forsvandt sporløst.



Men så spidser tingene faretruende til omkring ham selv, Velda og
den unge kvinde …
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