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Flying vikings Cruize V/Carl Bjerredahl Hent PDF "Flying Vikings" er bogen for alle, der er fascineret af

luftfart – og mennesket og maskinerne bag jetstriberne deroppe på den anden side af skyerne. Det er historien
om de moderne vikinger, der genopdagede deres forfædres vej til Amerika. Fra dengang, en pilot ikke kunne

tegne en livsforsikring – til i dag, hvor verdens ypperste teknik er samlet i en fantastisk industri. Fra
flyvedækket på SAS‘ nyeste flagskib følger vi turen København-Chicago, mens vi i tilbageblik oplever den
utrolige kamp, der i dag har bragt SAS op på det højeste plan! 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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