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Den filippinske pirat Helle Vincentz Hent PDF Caroline Kayser vil for alt i verden til tops i det store, danske
olieselskab, hvor hun er ansat. Så da besætningen på en af deres olietankere truer med at sige op, griber hun

chancen for at markere sig og rejser til Asien for at løse konflikten.

Men alle hendes planer kuldkastes, da olietankeren udsættes for et piratangreb. Pludselig begynder Caroline
sig midt i et skrækindjagende gidseldrama, hvor intriger og mord gør det umuligt at stole på nogen.

” Den filippinske pirat” er indlæst af Randi Winther

i 2016 for Lytteratur hos AV Forlaget

Anmeldelser af Den filippinske pirat

”… en neglebidende roman om karrierekvinden Caroline Kayser, der må konstatere, at vejen op ikke er uden
omkostninger … man har svært ved at lægge bogen fra sig, før sidste side er vendt.” – Nordjyske

Stiftstidende

”Helle Vincentz kan på både det psykologiske og det spændingsmæssige til at fungere i denne effektive og
hæsblæsende roman.” – Dagbladenes Bureau
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