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BESKRIVNING

I en småstad i Indiana ligger en ensam krypskytt gömd i ett parkeringshus. Mitt under rusningstid börjar
han skjuta rakt mot folkmassan på torget nedanför. Fem personer mister sina liv i detta blodbad. Skytten
lämnar tydliga spår efter sig och polisen får snabbt fast honom. Han heter James Barr och det verkar bli ett
solklart fall. Samtidigt arbetar Jack Reacher på sin solbränna i Miami med en norsk blondin som sällskap.
Men han är rastlös. Reacher tycker inte om att vara för länge på en och samma plats. Han är van att vara
behövd och nu, helt plötsligt, vill ingen längre ha hans tjänster. James Barr förs till häktet men han vägrar
envist att prata. Det enda han säger till sin advokat är: "Se till att Jack Reacher kommer hit." Polisen
känner sig förvirrade - för vad kan denna uppen-bara psykopat ha gemensamt med en f.d. militärpolis?



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

LIBRIS - Prickskytten

HISTORIA: "Belaja Smert" eller "den vita döden" var ett namn Simo Häyhä fick av Röda armén. I en av få
intervjuer han ställde upp på strax före sin 96 ...

Prickskytten Kane en exceptionell spelare | NHL.com

Prickskytten Kane en exceptionell spelare Patrick Kane har alltid lekt med puck och klubba och fortsätter
att förfina sin talang, menar lagkamraterna

Den svenska prickskytten // cred @swedenball_ : sweden

Jag har bara en fråga, skulle man kunna säga "den svenske prickskytten" i det här fallet, eftersom Kungen
är manligt? Eller låter det gammalmodigt? permalink;
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Prickskytten

https://www.bo-fi.club/?p=PRICKSKYTTEN&ln=se
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