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U-båd savnes Nevil Shute Hent PDF Den unge Royal Air Force pilot Jerry er på bombetogt og får ram på en
u-båd i den Engelske Kanal. Ved hjemkomsten meldes en engelsk u-båd savnet – og Jerry mistænkes for at

have bombet sine egne ved en frygtelig fejlbedømmelse.

Krigsretten frikender Jerry, men mistanken klæber til ham, og han søger forflyttelse. Kun én tror på Jerrys
uskyld – pigen Mona, som han har mødt på en bar.

Under en prøveflyvning styrter Jerry ned og kvæstes livsfarligt. Igen er det Mona, der tror på Jerrys fremtid.
Men kan hun også redde ham fra de fortidsskygger, der truer Jerrys lyst til at leve videre – og vil han vælge

Mona som andet og mere end "pigen i baren"?

Nevil Shute (1899-1960) var en britisk forfatter, som ved siden af sin forfatterkarriere var uddannet ingeniør
og deltog i begge verdenskrige. Han skrev sin første roman, "Stephen Morris" i 1923, men den blev først
udgivet i 1961, og Shutes første udgivne roman blev derfor i stedet "Marazan", der udkom i 1926. Shutes
tydelige plots og sans for den gode historie gjorde ham i stigende grad til en populær forfatter, og mange af

hans romaner blev efterfølgende fortolket af andre medier; både i form af film, tv-miniserier og
radioprogrammer.
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