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Listetyv på høje hæle - Bind 1 Sidney Sheldon Hent PDF Tracey Whitney er en ganske almindelig kvinde
med et ganske almindeligt liv. Lige indtil den dag hendes verden falder sammen: Hun bliver falsk anklaget
for mordforsøg og tyveri og bliver sendt i fængsel. Efter at have udstået sin tid vender hun tilbage for først at
få hævn over de mænd, der var skyld i hendes fængselsophold, og bagefter begiver hun sig ud på en kriminel

rejse sammen med gentlemantyven Jeff - og ofte med lovens lange arm lige efter sig.

Sidney Sheldon (1917-2007) var en amerikansk forfatter, der indledte sin forfatterkarriere som
manuskriptforfatter i Hollywood. Efter at have arbejdet med musicals og TV, udgav Sheldon sin første roman
i 1969; en roman, der først blev udgivet på dansk i 1981 under titlen "Det nøgne ansigt". Sheldon er særligt

kendt for sine mange succesromaner inden for krimigenren, hvoraf flere er blevet filmatiseret.
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