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Da Higginbottom tabte sin skygge Jørn Riel Hent PDF Den lille London-sagfører, som vi mødte i `Satans til
Higginbottom‘, drager atter ud i verden i sin babyblå Austin A 30/35 Saloon. Han har naturligvis Mother

China med, og sammen sætter de kursen mod Borneo og nye utrolige eventyr.

Bogen er en fortsættelse af `Satans til Higginbottom‘

Den danske forfatter Jørn Riel (f. 1931) debuterede med romantrilogien "Mine fædres hus" (1970-72), men
havde inden da rejst rundt i det meste af verden, blandt andet i forbindelse med forskellige erhverv. Jørn Riel
var en del af Lauge Koch-ekspeditionenen (1951-53) og var efterfølgende udstationeret i Grønland i 10 år.

Imellem 1964-71 arbejdede han hernæst som FN-observatør, før han omlagde sin karrierevej og blev forfatter.
Riel har både udgivet store romaner såvel som små novellesamlinger, og i 2010 blev Jørn Riel tildelt Det

Danske Akademis Store Pris, der udover hædersbevisningen består af 300.000 kroner.

"Advokaten Higginbottom rager sig i `Da Higginbottom tabte sin skygge‘ ud i nye fantastiske eventyr på
jagten efter den mystiske tredjepart i det apokryfe rederi, hvis skude `Mongolia‘ … åh nej, lad Riel selv

fortælle sine skrøner. Det går over stok og sten.
- Per Gudmundsen, Aktuelt
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