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Minnen av en annan dag Harold Robbins Hent PDF Jimmy är strejkvakt på en större arbetsplats. En dag
dyker det upp ett helt gäng strejkbrytare, så kallade Pinkertonmän, och uppträder hotfullt. var och en har en

klubba eller ett järnrör i handen och de är fast beslutna om att jaga bort strejkvakterna.

Jimmy försöker mota bort dem samtidigt som han varnar för vad som ska hända ifall någon av de kvinnliga
strejkvakterna blir skadade. Plötsligt är det någon som kastar ett järnrör som träffar en av kvinnorna i

huvudet. Jimmy blir rasande och vänder sig mot Pinkertonmännen:
– Jag dödar nästa man som gör så där! skriker han och drar revolvern ur sitt bälte.

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanförfattare som växte upp i New Yorks slum. Hans
böcker har översatts till 30 språk och sålts i cirka 750 miljoner exemplar. Flera av hans böcker har

filmatiserats i Hollywood och han har en stjärna på Hollywood Walk of Fame.
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