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BESKRIVNING

Det är ett fängelse olikt alla andra, med ett säkerhetssystem utöver det vanliga och militärens hårda
disciplinregler. Ingen av fångarna har ens tänkt tanken på att rymma. Alla trodde att det var omöjligt. Fram
tills nu. John Pullers äldre bror Robert är dömd för landsförräderi. Hans oförklarliga rymning från
fängelset har gjort honom till landets mest eftersökta brottsling. Vita huset ser John Puller som länken till
att finna Robert. Men Puller upptäcker snart att hans bror är jagad av någon som inte vill fånga honom
levande. Puller tvingas dessutom att samarbeta med en annan agent som verkar ha en helt egen agenda. De
blir allt mer involverade i fallet, och Puller hittar märkliga detaljer om sin brors dom. Och det verkar som
att någon är villig att göra vad som helst för att sanningen inte ska komma fram. Pullers förmåga som
utredare sätts verkligen på prov, och han kanske inte är tillräckligt skicklig för att rädda sin broreller ens
sig själv. Landsförrädaren är den tredje delen i Baldaccis serie om den amerikanska arméns utredare John
Puller.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Landsförrädaren (e-bok) av David Baldacci - Bokon

Landsförrädaren av Anders Jallai - Palmemordet och Skandiahuset UE: övrigt

Landsförrädaren - ANDERS JALLAI

Den spiondömde Stig Bergling, numera Stig Sydholt, misstänks för inblandning i ett skottdrama på
Stockholms sjukhem i tisdags. 76-årige Bergling ...

Landsförrädaren - Böcker - CDON.COM

Vem var MR X i Stig Wennerström affären ?. Detta var den enda Hemlighet Stig Wennerström vägrade
berätta. 11 År efter sitt fängslande benådades Stig ...
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LANDSFÖRRÄDAREN

https://www.bo-fi.club/?p=LANDSF%C3%96RR%C3%84DAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LANDSF%C3%96RR%C3%84DAREN&ln=se
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