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Sort uheld Lee Child Hent PDF "„Hold nallerne fra specialefterforskerne, eller du vil fortryde det!“ Det var
det rygte, der gik om Jack Reacher og hans ni mand store gruppe, dengang de efterforskede forbrydelser

begået af hærens personel. Deres opklaringsprocent var i top, og Gud nåde og trøste den, der kom gruppen på
tværs.

Ti år efter at gruppen er blevet opløst, og Jack Reacher er gået på landevejene, er der imidlertid nogen, der
ikke kan holde nallerne fra efterforskerne. Faktisk vippes en af dem levende ud af en helikopter. Og derefter
endnu en! Dengang ville man ikke kunne sidde det overhørigt, og det kan man selvfølgelig heller ikke nu, og
resterne af gruppen trommes sammen. Er nogen ude efter gruppen som enhed, eller havde de to uheldige gang
i en efterforskning, de skulle have holdt sig fra? Lige meget! Hvem det end er, vil vedkommende komme til

at fortryde det.

Lee Child er født i England, men besluttede sig i begyndelsen af sin forfatterkarriere for at slå amerikanerne
på deres egen hjemmebane, og flyttede til USA. Det er i den grad lykkedes. Serien med Jack Reacher som
hovedperson har været en kæmpesucces i USA, og med denne bog har han sat sig solidt på plads i toppen af

Verdens bestsellerlister.

Bogen er indlæst af Torsten Alder, der er professionel indlæser. Han har i mange år indlæst romaner, noveller
og digte for bl.a. Gyldendal.

Han er kendt som speaker på store DR dokumentarprogrammer i tv."

 

"„Hold nallerne fra specialefterforskerne, eller du vil fortryde det!“
Det var det rygte, der gik om Jack Reacher og hans ni mand store
gruppe, dengang de efterforskede forbrydelser begået af hærens

personel. Deres opklaringsprocent var i top, og Gud nåde og trøste
den, der kom gruppen på tværs.

Ti år efter at gruppen er blevet opløst, og Jack Reacher er gået på
landevejene, er der imidlertid nogen, der ikke kan holde nallerne fra
efterforskerne. Faktisk vippes en af dem levende ud af en helikopter.

Og derefter endnu en! Dengang ville man ikke kunne sidde det
overhørigt, og det kan man selvfølgelig heller ikke nu, og resterne af
gruppen trommes sammen. Er nogen ude efter gruppen som enhed,
eller havde de to uheldige gang i en efterforskning, de skulle have
holdt sig fra? Lige meget! Hvem det end er, vil vedkommende

komme til at fortryde det.

Lee Child er født i England, men besluttede sig i begyndelsen af sin
forfatterkarriere for at slå amerikanerne på deres egen hjemmebane,
og flyttede til USA. Det er i den grad lykkedes. Serien med Jack

Reacher som hovedperson har været en kæmpesucces i USA, og med
denne bog har han sat sig solidt på plads i toppen af Verdens

bestsellerlister.



Bogen er indlæst af Torsten Alder, der er professionel indlæser. Han
har i mange år indlæst romaner, noveller og digte for bl.a.

Gyldendal.
Han er kendt som speaker på store DR dokumentarprogrammer i tv."
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