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Lærepenge Lee Child Hent PDF Året er 1996, og Reacher er stadig i hæren. Om formiddagen giver de ham en
medalje, og om eftermiddagen sender de ham tilbage på skolebænken. Om aftenen befinder han sig under
radaren. Ude af øje, ude af sind. Der sidder også to andre i skolestuen – en agent fra FBI og en analytiker fra
CIA. De er begge fremragende til deres fag, har lige gennemført en stor mission og undrer sig over, hvorfor

fanden de er der. Så finder de ud af det: En sovende terrorcelle i Hamburg har fået uventet besøg – en
saudiarabisk kurer med brug for et sikkert sted at opholde sig, mens han venter på at skulle mødes med en

ukendt kontakt. En meddeler for CIA i cellen har overhørt kureren hviske en skræmmende besked:
”Amerikaneren forlanger ét hundrede millioner dollars.” For hvad? Og af hvem? Reacher og hans to nye

venner bliver beordret til at finde amerikaneren. Ordren udgår fra højeste instans, og de kan få al den hjælp,
de har brug for. Reacher rekrutterer sergent Neagley, den bedste soldat han kender, og sammen tager de til
Hamburg på en mission, der kræver både diplomatisk takt og uortodokse metoder. Hvis de ikke fanger deres
mand i tide, står verden over for et terrorangreb af hidtil uset omfang, og Reacher må gøre alt i sin magt for at

afværge det. Jack Reacher er vore dages James Bond, en helt, som vi bare ikke kan få nok af. Jeg læser
samtlige bøger, så snart de udgives. Ken Follett  Child breder mysteriet ud og leverer et eksplosivt klimaks,
der får en til at rive sig i håret af frustration, indtil næste bog udkommer. Miami Herald   Gør dig selv en
tjeneste, og kom i gang med den her serie. Cleveland Plain Dealer  Absolut fængende. The Wall Street

Journal  Lee Child skal læses. Sara Blædel Lee Child blev født i 1954 i Coventry, England, men er vokset op
i Birmingham. Han studerede jura i Sheffield og arbejdede hos Granada Television i Manchester i atten år

som underdirektør. I 1995 satte han sig til at skrive sin første bog, den første i Jack Reacher-serien. Den blev
en øjeblikkelig succes, og siden har serien gået sin sejrsgang på bestsellerlister over hele verden. Lee Child

betragtes i dag som en af verdens største krimiforfattere, med mere end 100 millioner solgte bøger.

 

Året er 1996, og Reacher er stadig i hæren. Om formiddagen giver
de ham en medalje, og om eftermiddagen sender de ham tilbage på
skolebænken. Om aftenen befinder han sig under radaren. Ude af
øje, ude af sind. Der sidder også to andre i skolestuen – en agent fra
FBI og en analytiker fra CIA. De er begge fremragende til deres fag,
har lige gennemført en stor mission og undrer sig over, hvorfor
fanden de er der. Så finder de ud af det: En sovende terrorcelle i



Hamburg har fået uventet besøg – en saudiarabisk kurer med brug
for et sikkert sted at opholde sig, mens han venter på at skulle mødes
med en ukendt kontakt. En meddeler for CIA i cellen har overhørt
kureren hviske en skræmmende besked: ”Amerikaneren forlanger ét
hundrede millioner dollars.” For hvad? Og af hvem? Reacher og

hans to nye venner bliver beordret til at finde amerikaneren. Ordren
udgår fra højeste instans, og de kan få al den hjælp, de har brug for.
Reacher rekrutterer sergent Neagley, den bedste soldat han kender,
og sammen tager de til Hamburg på en mission, der kræver både
diplomatisk takt og uortodokse metoder. Hvis de ikke fanger deres
mand i tide, står verden over for et terrorangreb af hidtil uset

omfang, og Reacher må gøre alt i sin magt for at afværge det. Jack
Reacher er vore dages James Bond, en helt, som vi bare ikke kan få
nok af. Jeg læser samtlige bøger, så snart de udgives. Ken Follett 

Child breder mysteriet ud og leverer et eksplosivt klimaks, der får en
til at rive sig i håret af frustration, indtil næste bog udkommer.

Miami Herald   Gør dig selv en tjeneste, og kom i gang med den her
serie. Cleveland Plain Dealer  Absolut fængende. The Wall Street
Journal  Lee Child skal læses. Sara Blædel Lee Child blev født i
1954 i Coventry, England, men er vokset op i Birmingham. Han
studerede jura i Sheffield og arbejdede hos Granada Television i
Manchester i atten år som underdirektør. I 1995 satte han sig til at
skrive sin første bog, den første i Jack Reacher-serien. Den blev en

øjeblikkelig succes, og siden har serien gået sin sejrsgang på
bestsellerlister over hele verden. Lee Child betragtes i dag som en af
verdens største krimiforfattere, med mere end 100 millioner solgte

bøger.
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