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Ikke af denne verden Frank G. Slaughter Hent PDF "Ikke af denne verden" er historien om et tragisk flystyrt,
hvor blandt andet den kriminelle djævletilbeder Lynne Tallman omkommer. Men det er også historien om
reporteren, der dækker historien om Lynne Tallman, Janet Burke. Hun befinder sig i selvsamme fly som
Tallman, men overlever flystyrtet. Dog er hendes skader så slemme, at hun efterfølgende må gennemgå

plastikkirurgi. Men noget går galt, og efter operationen er det ikke kun Janets ydre, der er forandret ... Frank
G. Slaughter (1908-2001) var en amerikansk forfatter, hvis bøger er blevet solgt i mere end 60 millioner
eksemplarer på verdensplan. Slaughter var kendt for at bruge sit eget erhverv (medicin) som inspiration til
meget af indholdet i sine romaner. Han fik sin litterære debut med romanen "That None Should Die" i 1941
(oversat til dansk i 1942 under titlen "Ingen må dø"), og skrev efterfølgende mere end 50 bøger, både skøn-
og faglitteratur. Flere af hans værker blev efterfølgende filmatiseret; heriblandt "Sangaree" og "Doctor‘s

Wives". Slaughter skrev fem bøger under pseudonymet C.V. Terry.
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