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Dagens lys Eric Ambler Hent PDF Da Arthur Abdel Simpson ser Harper i Athens Lufthavn for første gang,
kan han med det samme se, at her er en turist ude af sit rette element. Han er ikke vant til bylivet og savner

sin chauffør. Et perfekt mål for Arthurs entreprenante virksomhed. Harper viser sig dog at være mere
edderkop end flue. Da han griber Arthur i at lede efter rejsechecks i sin pung, bliver Arthur afpresset til at
køre en mistænkelig bil over den tyrkiske grænse. Da han bliver fanget igen – denne gang af politiet – står
han over for to valgmuligheder: Han kan enten samarbejde med tyrkerne og spionere på sine kolleger eller
ende i et af Tyrkiets berygtede fængsler. Myndighederne har mistanke om, at et coup er undervejs. Men
Harper og hans juveltyve har noget meget mindre skadeligt, men også mere dristigt i støbeskeen. Eric

Ambler: ”Dorothy Sayers gjorde krimien stueren – hvorfor skulle jeg ikke gøre det samme med
spionromanen?” Dagens lys er forlægget til filmen Topkapi, og den fik The Edgar Award for at være den

bedste roman i 1964.

 

Da Arthur Abdel Simpson ser Harper i Athens Lufthavn for første
gang, kan han med det samme se, at her er en turist ude af sit rette
element. Han er ikke vant til bylivet og savner sin chauffør. Et

perfekt mål for Arthurs entreprenante virksomhed. Harper viser sig
dog at være mere edderkop end flue. Da han griber Arthur i at lede
efter rejsechecks i sin pung, bliver Arthur afpresset til at køre en

mistænkelig bil over den tyrkiske grænse. Da han bliver fanget igen
– denne gang af politiet – står han over for to valgmuligheder: Han
kan enten samarbejde med tyrkerne og spionere på sine kolleger eller

ende i et af Tyrkiets berygtede fængsler. Myndighederne har
mistanke om, at et coup er undervejs. Men Harper og hans juveltyve

har noget meget mindre skadeligt, men også mere dristigt i
støbeskeen. Eric Ambler: ”Dorothy Sayers gjorde krimien stueren –



hvorfor skulle jeg ikke gøre det samme med spionromanen?” Dagens
lys er forlægget til filmen Topkapi, og den fik The Edgar Award for

at være den bedste roman i 1964.
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