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Dødens dynasti Harold Robbins Hent PDF Egentlig burde han have været en lykkelig mand. For Jonas Cord
jr. har det hele. Et kæmpestort forretningsimperium efter sin far, magt, penge og smukke kvinder.

Han har også en datter, Jo-Ann, fra sit første ægteskab. Men han savner en søn …

Uventet får Jonas sit ønske opfyldt, da han præsenteres for den 25-årige Bat. Han er resultat af en hed affære,
som Jonas engang havde med en cubansk skønhed.

Da Jonas tager Bat med ind i ledelsen af Cord-imperiet, får han en blændende dygtig arvtager, der udvider
virksomheden yderligere. Men Jonas oplever også, at Bat er lige så benhård og beslutsom som han selv. Og at

Bats appetit på kvinder og sex er lige så stor som hans egen.

Det skaber konflikter mellem to stærke viljer. Foruden Jonas‘ problemer med mafiaen. Og Bats problemer
med sin varmblodige halvsøster Jo-Ann, der kolliderer med Bats virkelige kærlighed.

Men forude venter den største udfordring og farligste trussel for Cord-imperiet.

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanforfatter. Harold Robbins, der oprindeligt var fra New
York, havde en tæt forbindelse til den californiske filmindustri, da flere af hans romaner dannede baggrund
for manuskripter til film og tv. Han har en stjerne på Hollywood Walk of Fame og hans bøger blev oversat til

30 sprog og solgt i omegnen af 750 millioner eksemplarer.

 

Egentlig burde han have været en lykkelig mand. For Jonas Cord jr.
har det hele. Et kæmpestort forretningsimperium efter sin far, magt,

penge og smukke kvinder.

Han har også en datter, Jo-Ann, fra sit første ægteskab. Men han
savner en søn …

Uventet får Jonas sit ønske opfyldt, da han præsenteres for den 25-
årige Bat. Han er resultat af en hed affære, som Jonas engang havde

med en cubansk skønhed.

Da Jonas tager Bat med ind i ledelsen af Cord-imperiet, får han en
blændende dygtig arvtager, der udvider virksomheden yderligere.
Men Jonas oplever også, at Bat er lige så benhård og beslutsom som
han selv. Og at Bats appetit på kvinder og sex er lige så stor som

hans egen.

Det skaber konflikter mellem to stærke viljer. Foruden Jonas‘
problemer med mafiaen. Og Bats problemer med sin varmblodige
halvsøster Jo-Ann, der kolliderer med Bats virkelige kærlighed.

Men forude venter den største udfordring og farligste trussel for
Cord-imperiet.



Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanforfatter.
Harold Robbins, der oprindeligt var fra New York, havde en tæt

forbindelse til den californiske filmindustri, da flere af hans romaner
dannede baggrund for manuskripter til film og tv. Han har en stjerne
på Hollywood Walk of Fame og hans bøger blev oversat til 30 sprog

og solgt i omegnen af 750 millioner eksemplarer.
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