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Duopol - Alle kneb gælder Peter Griffin Hent PDF David Pilcher er en usikker ung mand, der arbejder som
markedsanalytiker i et medicinalfirma i London, hvor han beskæftiger sig med at indsamle oplysninger om

mindre konkurrenter inden for branchen.

Efter en god indsats forfremmes han til at skulle holde øje med firmaets største konkurrent, Genistry Group.
Denne overvågning bringer ham på sporet af en mystisk sag, som involverer en hemmelig kode, spionage,

bedrag og mord, men modner også David, der møder den smukke Karen fra Genistry Group.

David er pludselig klar over, at hans og Karens liv er i fare. De er omgivet af fjender til alle sider, og David er
bange for, at han selv bliver det næste offer.

Peter Griffin er en dansk spændingsforfatter, der af pressen er blevet kaldt "den danske Stephen King".

"Uhyggeligt spændende thriller fra medicinalindustriens lukkede verden."
- Bogsamleren

"Underholdende og spændende erhvervsthriller."
- Lektørudtalelse

"Kvik og underholdende spændingsroman."
- Venstrepressen
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