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Vredens engle Sidney Sheldon Hent PDF Forlaget skriver: Jennifer Parker er netop startet i sit nye job som
advokat, men kort efter bliver hendes liv vendt på hovedet, da hun bliver sat i forbindelse med mafiaen.
Advokaten, Adam Warner, der skal undersøge Jennifers sag, har alt kørende for sig og kan med en sejr i
denne sag aspirere efter en rolle i politik. Men da han og Jennifer mødes, kompliceres deres tilværelse, og
Jennifer finder sig selv klemt imellem de to mænd – den ambitiøse advokat Adam Warner og mafialederen

Michael Moretti.

Sidney Sheldon (1917-2007) var en amerikansk forfatter, der indledte sin forfatterkarriere som
manuskriptforfatter i Hollywood. Efter at have arbejdet med musicals og TV, udgav Sheldon sin første roman
i 1969; en roman, der først blev udgivet på dansk i 1981 under titlen "Det nøgne ansigt". Sheldon er særligt

kendt for sine mange succesromaner inden for krimigenren, hvoraf flere er blevet filmatiseret.
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