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I ellevte time Warren Murphy Hent PDF Forlaget skriver: Situationen ser alt andet end lys ud for Remo og
Chiun – og slet ikke for den frie verden. Sovjet har nemlig taget kvælergreb om struben på De forenede
Stater, og præsidenten ser sig tvunget til at kapitulere. CURE har fuldstændigt svigtet dem, og for at gøre
ondt værre, syntes mørkets magter at have fået herredømmet over Remo. Spørgsmålet var, om Sinanju-

mesteren Chiun stadig havde kræfter til at finde en vej ud af kniben. Det ser altid mørkest ud lige før daggry.

Richard Sapir (1936-1987) var en amerikansk forfatter, der er bedst kendt for sin serie "The Destroyer", som
han skrev i samarbejde med Warren Murphy. Den første i serien blev skrevet allerede i 1963, men først
udgivet i 1971. Herefter gik det stærkt og "The Destroyer"-serien har nu solgt mere end 30 millioner

eksemplarer på verdensplan. Richard Sapir har desuden udgivet en række romaner; heriblandt "Bressio"
(1975) og "Quest" (1987).

Den amerikanske forfatter Warren Murphy (1933-2015) har udover sit store arbejde på "The Destroyer"-serien
skrevet både romaner og filmmanuskripter. I 2002 grundlagde Murphy sit eget forlag, Ballybunion, der

primært udgav bøger med relation til "The Destroyer"-serien.
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