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Verden er min fjende - 2. del Harold Robbins Hent PDF Frankie Kane vokser op på et katolsk børnehjem. Han
bliver venner med den jødiske dreng Martin og forelsker sig i hans søster Julie. Efter noget tid finder Frankie

tilmed ud af, at hans egen baggrund er jødisk. Men den viden falder ikke i god jord på det katolske
børnehjem, der sender ham væk. Frankie skal i stedet bo på et nyt hjem for jødiske børn og unge, men han

stikker af. På gaden bliver han venner med nogle kriminelle, og langsomt men sikkert bliver Frankie en del af
det kriminelle miljøs hårdkogte kerne. Men så møder han uventet Julie, sin ungdomkærlighed igen, og

Frankie begynder at tvivle på sine livsvalg, selv om et brud ikke er helt ufarligt. 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 danner 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.

 

Frankie Kane vokser op på et katolsk børnehjem. Han bliver venner
med den jødiske dreng Martin og forelsker sig i hans søster Julie.

Efter noget tid finder Frankie tilmed ud af, at hans egen baggrund er
jødisk. Men den viden falder ikke i god jord på det katolske

børnehjem, der sender ham væk. Frankie skal i stedet bo på et nyt
hjem for jødiske børn og unge, men han stikker af. På gaden bliver
han venner med nogle kriminelle, og langsomt men sikkert bliver
Frankie en del af det kriminelle miljøs hårdkogte kerne. Men så
møder han uventet Julie, sin ungdomkærlighed igen, og Frankie
begynder at tvivle på sine livsvalg, selv om et brud ikke er helt

ufarligt. 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 danner 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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