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Kobra-gruppen Adam Hall Hent PDF Forlaget skriver: Det ene dødsfald efter det andet ... Ved den franske
riviera forulykker en mand med sit fly. Den døende pilot når kun at fremstamme et enkelt ord: Kobra – navnet

på en uhyggelig organisation med mord, vold og sabotage på samvittigheden.

I lufthavnen i Rom kolliderer en ulykkesbilist med en olietank. I Cambodja finder en snigskytte sit offer.
Rundt om i verden forbereder en gruppe terrorister sig på et dødeligt rendezvous. I London breder panikken

sig hos Secret Service. Agent Q kommer på sit livs farligste mission ...

Adam Hall er pseudonym for den kendte engelske forfatter Elleston Trevor.

Elleston Trevor har skrevet en lang række romaner, som er oversat til samtlige europæiske hovedsprog og
filmatiseret. Herhjemme har Elleston Trevor især vundet sig ry med romanerne "Til sidste eskadrille", Blodig

jord" og "Vinger til Fugl Føniks".
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