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BESKRIVNING

Svindlarens namn:Malcolm Bannister (troligtvis)Yrke:f.d. åklagareBostadsort:Frostburgs Fängelse,
Maryland?Raymond Fawcetts kropp hittades i den lilla källaren till ett skärgårdshus. Ett hus han hade
byggt själv och som han besökte varje helg. När han inte kom till sitt jobb som domare i tingsrätten på
måndagen ringde hans assistent FBI. Mordscenen visade inga tecken på brott, bara två döda kroppar.
Domare Fawcett och hans unga sekreterare. Jag kände inte domare Fawcett, men jag vet vem som dödade
honom, och varför. Jag är åklagare och jag sitter i fängelse.?Malcolm Bannisters tillstånd innanför
murarna ser inte så bra ut, men han har ett ess i rockärmen. Han vet vem som dödade Domare Fawcett, och
han vet varför. FBI vill veta och Malcolm vill berätta. Men allt har ett pris. Speciellt så explosiv och farlig
information som Malcolm känner till...Inget är som det ser ut att vara i den här ytterst smarta nya thrillern
av John Grisham!Översättare: Kjell Waltman
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Svindlaren / E-bok - vastmanland.elib.se

Advokat Malcolm Bannister tillstånd innanför fängelsemurarna ser inte så bra ut, men han har ett ess i
rockärmen. Han vet vem som dödade Domare Raymond Fawcett ...

Svindlaren | Stockholms Stadsbibliotek

Gör en bra affär på Svindlaren (Inbunden, 2013) Lägst pris just nu 90 kr bland 1 st butiker. Varje månad
hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra ...

Svindlaren - E-bok - John Grisham - Storytel

Deckare & Thrillers. Ruggig spänning, kriminalromaner, psykologiska thrillers, morddraman och mycket
mer. Här finns allt för dig som söker spännande bladvändare ...
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SVINDLAREN

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