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BESKRIVNING

När USA:s regering måste eliminera landets allra värsta fiender, kallar man in Will Robie, landets
skickligaste lönnmördare. Ingen kommer i närheten av Robies talang. Ingen utom Jessica Reel. Även hon
är en professionell lönnmördare, lika skicklig och livsfarlig som Robie. Och nu har hon hoppat av och
vänt sina vapen mot personer i den egna organisationen. Regeringens uppdrag till Robie är tydligt: få tag
på Reel, död eller levande. Bara en mördare kan fånga en annan mördare, menar man. Men i sin jakt på
Reel inser Robie snart att saken är mer komplicerad än vad han fått reda på. Reels attacker mot sin egen
organisation döljer ett större hot, ett hot som skulle kunna skaka USA:s regering i grunden och sända ut
chockvågor över hela världen.Attentatet är David Baldaccis andra thriller om den statsanställde
yrkesmördaren Will Robie. Tempot är skoningslöst och thrillerkungen Baldacci håller läsaren fängslad
med oväntade vändningar och ett maktspel som blir alltmer intrikat. Första boken om Will Robie är De
oskyldiga."Baldacci trycker gasen i botten, ökar spänningen och visar att han är en mästare både på att
skriva thrillers och konstruera konspirationer." Jan Nygren, DAST Magazine
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Skotten i Sarajevo - attentatet som startade första världskriget

RECENSION. Det börjar med en våldsam explosion. Amine träffas med full kraft av tryckvågen från en
missil mot en religiös ledare utanför en moské. Resten av ...

Attentatet mot Norrskensflamman - Wikipedia

Efter Tysklands nederlag i Sovjetunionen och Nordafrika våren 1943, insåg många inom den tyska
krigsmakten att kriget var förlorat. För att försöka rädda ...

Terrorattentatet i Stockholm - DN.SE

Attentatet mot Norrskensflamman var ett attentat mot den kommunistiska tidningen Norrskensflammans
(senare Flamman) redaktion i Luleå, natten till den 3 mars 1940.
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ATTENTATET
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