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Fyrre millioner på højkant Mickey Spillane Hent PDF Morgan, som er fængslet for at have røvet 40 millioner
dollars, får en chance for at få sin straf halveret, hvis han hjælper med at redde en videnskabsmand, Sable, der
sidder inde med viden om USA’s missilsystem. er blevet taget til fange på en caribisk ø. Han skal arbejde
sammen med en kvindelig og flot CIA-agent, Kim Stacy, der samtidig skal holde øje med ham. Det lykkes
Morgan at komme ind i fængslet, som befinder sig i en fæstning, der er bygget for flere hundrede år siden.
Hundredvis af politiske fanger tilbageholdes der, og han undersøger, hvordan han kan få videnskabsmanden

ud fra det stærkt bevogtede fængsel. Han har opdaget, at de fængslede tvinges til at tage stoffer for at
nedbryde deres modstandskraft. Derfor har fængslet brug for stadig levering af narko, og Morgan giver sig ud
for at være narkohandler. Morgan støder også på Dekker, en tidligere krigskammerat, og Dekker indrømmer,
at det var ham, der stjal de 40 millioner dollars og fik skylden kastet på Morgan. Nu har han søgt beskyttelse
på den caribiske ø, men forsøger at flygte fra øen med Kim Stacy som gidsel. Efter han har pralet med, at han

stod bag røveriet af de 40 millioner dollars, skyder Morgan ham, og han og Kim og den befriede
videnskabsmand kommer om bord på flyet, som flyver dem til USA.
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