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Falske værdier Lee Child Hent PDF Velkommen til Margrave, Georgia – men bliv ikke alt for knyttet til
stedet. Byens beboere er enten involveret i en farlig sammensværgelse, eller med hastige skridt på vej mod

den sikre død … eller begge dele.
Det er ikke en varm velkomst, der venter Jack Reacher, eks-militærmand, da han står af en Greyhound-bus i

sydstatsbyen Margrave. Inden for kort tid arresteres han og anklages for mord.
Det eneste Jack Reacher ved med sikkerhed er, at han ikke har slået nogen ihjel. I hvert fald ikke for nylig.

Og slet ikke i Margrave. Men politiet har øjenvidner, der placerer ham på gerningsstedet.
Da det viser sig, at mordet, der er blevet begået, alligevel angår ham personligt, må han søge hjælp hos de
eneste to, han kan stole på i den korrupte by. For selve byens fundament er bygget på en udspekuleret

ondskab. En ondskab med rødder så dybe, at den er svær at stoppe. Men Jack Reacher har tænkt sig at prøve.
Suveræn thriller

New York Daily News
Den sejeste figur i en fortløbende romanserie

Stephen King
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