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BESKRIVNING
"I Fienden går Lee Child tillbaka till den tid då Reacher var en ung militärpolis, en Reacher som
fortfarande tillämpade arméns stränga disciplin - om än på ett mycket speciellt sätt...1990. Årets första
skälvande minut. Jack Reacher, militärpolis i 110:e specialenheten, sitter på sitt kontor i Fort Bird i USA,
dit han oförklarligt förflyttats från Panama. I Fort Bird händer ingenting. När telefonen ringer tror Reacher
att det är någon som vill önska honom gott nytt år. I stället får han veta att en soldat hittats död på ett
sjaskigt motellrum. Rutinärende. Reacher bollar det vidare men beordras en stund senare av sitt befäl att
åta sig fallet. Den döde soldaten visar sig vara en tvåstjärnig general. Definitivt inget rutinärende. Och inte
blir det lättare för Reacher när han inser att generalen dött under ett topphemligt uppdrag som skulle
kunna förändra hela den amerikanska arméns framtid."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Robust livsmedelsförsörjning avskräcker fienden | ATL
Artikelnamnet Fienden (roman) hänvisar hit. För romanen med samma namn av Lee Child, se Fienden.
Fienden (eng. The Enemy) är den första romanen i Charlie Higsons ...

Iron Man stoppar fienden Målarbok | Gratis Målarbilder att skriva ut
But the enemy I see Wears a cloak of decency Bob Dylan Den tredje och avslutande texten om
politikerföraktet får stå över i dag, men den kommer. Dagens text har ...

eskilstuna.se - Eskilstuna kommun
Gruppen är liten men de finns över hela Västeuropa. Medborgare som i islams namn strider i Syrien eller
Irak och sedan återvänder ännu mer ...
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