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Jack og Jill James Patterson Hent PDF En berømt amerikansk senator findes myrdet i sin aftrædelseslejlighed
i Georgetown. Det eneste spor er et brev underskrevet Jack og Jill, hvorpå der står, at dette grusomme mord
kun er begyndelsen. Deres drøm er at blive rige og berømte, og de har tænkt sig at opfylde den ved at begå
mord. Drabskommissær Alex Cross bliver kort efter kaldt ud til et mord ved sin søn, Damons, skole. Ofret er
en lille køn pige, der er blevet voldsomt mishandlet. Da en forbindelse mellem de to mord opdages, spreder
frygten sig i hovedstaden som en løbeild. Hverken toppolitikere eller uskyldige børn kan vide sig sikre. Kan
selve præsidenten det overhovedet? James Patterson (f. 1947) er en amerikansk forfatter, der står bag et væld
af spændende krimier og thrillere, hvoraf et par er blevet filmatiseret. James Pattersons bøger er blevet oversat

til flere sprog og har opnået stor succes over hele verden.
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skole. Ofret er en lille køn pige, der er blevet voldsomt mishandlet.
Da en forbindelse mellem de to mord opdages, spreder frygten sig i
hovedstaden som en løbeild. Hverken toppolitikere eller uskyldige
børn kan vide sig sikre. Kan selve præsidenten det overhovedet?

James Patterson (f. 1947) er en amerikansk forfatter, der står bag et
væld af spændende krimier og thrillere, hvoraf et par er blevet

filmatiseret. James Pattersons bøger er blevet oversat til flere sprog
og har opnået stor succes over hele verden.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Jack og Jill&s=dkbooks

