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Ingen vej tilbage Lee Child Hent PDF Jack Reacher når omsider hele vejen fra det sneklædte South Dakota til
sit bestemmelsessted i det nordøstlige Virginia, nær Washington D.C.: hovedkvarteret for militærpolitiets 110.
specialenhed, hans tidligere arbejdsplads. Den gamle stenbygning er det tætteste på et hjem, han nogensinde
har haft. Reacher har rejst den lange vej for at møde enhedens nye kommadoofficer, major Susan Turner, hvis

dragende stemme han kun kender fra telefonen. Men det er ikke major Turner, der sidder ved
kommandoofficerens skrivebord. I stedet bliver Reacher mødt med en seksten år gammel mordanklage og en
tvungen genindkaldelse til hæren. Reacher er ikke den, der stikker af, når det hele brænder på, så han sætter

alt ind på at finde Turner og rense sit eget navn, skarpt forfulgt af hæren, FBI, det lokale politi og fire
uidentificerede bøller. Under den hæsblæsende jagt på sandheden og retfærdighed bliver Reacher i den grad
sat på prøve og tvinges til at stille spørgsmål ved, hvem han er, hvad han har gjort, og om det ubundne liv på
landevejen er det eneste rigtige. “Det siges, at der bliver købt en Jack Reacher-roman hver fjerde sekund et

sted i verden … Lee Childs genistreg har været at skabe en sej helt, som mænd misunder, og kvinder
forguder.” - Daily Express “Jack Reacher er mand med stort M, en enspænder, en frafalden forkæmper for

retfærdighed … Den benhårde helt er i topform … Læs den.” - The Sun “Tempofyldt, effektiv og slagkraftig,
fansene vil elske den.” - Sunday Mirror “En af de bedste thriller-karakterer på scenen i dag.” - Newsweek

“Dialogen har aldrig været skapere … Siderne vender sig selv.” San Antonio - Express News “En af de bedste
i serien.” - Publishers Weekly Er Reacher ved at blive blød? Ikke tale om. Den berettigede vold er stadig
forbløffende, når den optræder. Det her er en af Reachers bedste udflugter. Et must for alle fans.” - Daily

Express

 

Jack Reacher når omsider hele vejen fra det sneklædte South Dakota
til sit bestemmelsessted i det nordøstlige Virginia, nær Washington
D.C.: hovedkvarteret for militærpolitiets 110. specialenhed, hans
tidligere arbejdsplads. Den gamle stenbygning er det tætteste på et
hjem, han nogensinde har haft. Reacher har rejst den lange vej for at
møde enhedens nye kommadoofficer, major Susan Turner, hvis
dragende stemme han kun kender fra telefonen. Men det er ikke



major Turner, der sidder ved kommandoofficerens skrivebord. I
stedet bliver Reacher mødt med en seksten år gammel mordanklage
og en tvungen genindkaldelse til hæren. Reacher er ikke den, der
stikker af, når det hele brænder på, så han sætter alt ind på at finde
Turner og rense sit eget navn, skarpt forfulgt af hæren, FBI, det

lokale politi og fire uidentificerede bøller. Under den hæsblæsende
jagt på sandheden og retfærdighed bliver Reacher i den grad sat på
prøve og tvinges til at stille spørgsmål ved, hvem han er, hvad han
har gjort, og om det ubundne liv på landevejen er det eneste rigtige.
“Det siges, at der bliver købt en Jack Reacher-roman hver fjerde

sekund et sted i verden … Lee Childs genistreg har været at skabe en
sej helt, som mænd misunder, og kvinder forguder.” - Daily Express
“Jack Reacher er mand med stort M, en enspænder, en frafalden
forkæmper for retfærdighed … Den benhårde helt er i topform …
Læs den.” - The Sun “Tempofyldt, effektiv og slagkraftig, fansene
vil elske den.” - Sunday Mirror “En af de bedste thriller-karakterer
på scenen i dag.” - Newsweek “Dialogen har aldrig været skapere …
Siderne vender sig selv.” San Antonio - Express News “En af de
bedste i serien.” - Publishers Weekly Er Reacher ved at blive blød?
Ikke tale om. Den berettigede vold er stadig forbløffende, når den

optræder. Det her er en af Reachers bedste udflugter. Et must for alle
fans.” - Daily Express
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