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BESKRIVNING
Inget är vad det ser ut att vara Krigshjälten John Puller arbetar inom den amerikanska arméns kriminalpolis och har rykte om sig att vara deras absolut skickligaste utredare. När en familj med militär koppling
hittas brutalt mördad i ett avlägset hörn av West Virginia skickas Puller därför omgående dit för att
undersöka saken. I sin jakt på sanningen slår Puller sig ihop med ortens kriminalpolis, Sam Cole, en
kvinna som i likhet med John har sina egna demoner att kämpa mot. De båda mordutredarna inser snabbt
att fallet är betydligt mer komplicerat och omfattande än det först verkat. Ett villospår leder till ett annat
och Puller och Cole förstår att detta är en utredning där ingenting är vad det ser ut att vara. När de båda
utredarna upptäcker planerna på en hotande sammansvärjning vars följder kommer att nå långt bortom
West Virginias berg, tvingas Puller att vända sig till den enda person han vet kan avstyra katastrofen.
Puller vet att han måste besegra sitt lands fiender för att undvika total förödelse. Men tiden rinner snabbt
iväg och man kan inte döda någon man inte vet är på väg...David Baldacci är en av världens populäraste
författare. Hans böcker har översatts till mer än 45 språk och säljs i över 80 länder. Sammantaget har han
sålt över 110 miljoner exemplar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Dagen noll - David Baldacci - Bok | Akademibokhandeln
Stjärnkrögaren Erik Videgård fick börja om från noll efter cancern Han har förändrat svenskens syn på
asiatisk mat och drivit lyxkrog i Ryssland.
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Inget är vad det ser ut att vara Krigshjälten John Puller arbetar inom den amerikanska arméns kriminal‐
polis och har rykte om sig att vara deras absolut ...
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