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BESKRIVNING

Jack Reacher ? en tuff, tystlåten individualist som går sina egna vägar utan att väja för någonJack Reachers
rastlösa själ har fört honom till Texas. Efter ett oönskat mellanhavande med en civil polis i Lubbock
bestämmer han sig för att det är klokast att lämna staden. I den dallrande, 40-gradiga sommarhettan
försöker han snabbt ta sig därifrån genom att lifta. Förmodligen det sämsta sättet för en 1,93 lång, kraftigt
byggd och orakad man som inte verkar upplagd för småprat.Han har därför inte väntat sig att någon som
Carmen ska ta upp honom. Hon är ensam och kör en stor Cadillac. Hon har en liten dotter, Ellie, och en
våldsbenägen make som snart kommer ut från fängelset.Reacher har aldrig kunnat motstå en kvinna i
svårigheter. Och på Carmens ranch finns det gott om den varan: lögner, fördomar, hat och död. Hennes
mans familj är fientligt inställd och polisen vågar hon inte lita på. Om inte Reacher kan hjälpa henne, vem
kan?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

HITTA.se | Företag | eniro.se

Sommarvärmen, senvintersnön och en extrem norrländsk brittsommar är 2018 års främsta bidrag till
väderhistorien. Året blev också extremt torrt ...

Hetta - Jane Harper - böcker (9789137148052) | Adlibris Bokhandel

På de flesta håll i Sverige blev juli 2018 den varmaste som hittills noterats. Stora delar av månaden
präglades av svår torka och svåra skogsbränder flammade ...

Juli 2018 - Långvarig hetta och svåra skogsbränder | SMHI

Man granskar passionsbrott, som präglas av svek, falskhet och sexuella intriger.
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HETTA
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