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Bellamys hemmelighed Sidney Sheldon Hent PDF Forlaget skriver: En vejrballon med yderst fortroligt
materiale om bord er forulykket i de schweiziske alper, og kommandørkaptajn Robert Bellamy får til opgave
at lokalisere de ti personer, der angiveligt var vidner til havariet. Snart går det op for Bellamy, at der er tale

om en ulykke af helt andre dimensioner – og med uoverskuelige konsekvenser!

Den amerikanske bestsellerforfatter Sidney Sheldon (1917-2007) begyndte sin karriere med at skrive stykker
til Broadway i 1930‘erne. Derefter gik han videre til filmmanuskripter – blandt andet til den populære

komedie "The Bachelor and the Bobby Soxer", som han vandt en Oscar for i 1947 – og tv. I slutningen af
1960‘erne begyndte han at skrive spændingsromaner, og det gjorde ham for alvor berømt. Sidney Sheldon er

nummer syv på listen over de skønlitterære forfattere, der har solgt flest bøger gennem tiden.
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