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"En thriller med alla önskvärda dramatiska inslag, ytterst välskriven dessutom."
– Arbetarbladet

Frank G. Slaughter (1908-2001) var en amerikansk författare vars böcker har sålt i cirka 60 miljoner exemplar
över hela världen. Han debuterade 1941 och skrev mer än 50 böcker under sin livstid, både skön- och

facklitteratur. Flera av hans böcker har filmatiserats. Slaughter skrev även fem böcker under pseudonymen
C.V. Terry.
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