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BESKRIVNING

Allt började med vad som såg ut att vara ett helt vanligt barnkalas. Familj och vänner samlades för att fira
födelsedagsbarnet med ballonger, tårta, presenter och lekar. Men det här kalaset var långt ifrån vanligt. Det
firades nämligen på Camp David, presidentens tillflyktsort. Och det slutade med en djärv kidnappning
vilket omedelbart förvandlade situationen till ett hot mot nationens säkerhet. Sean King och Michelle
Maxwell vill inte bli inblandade. De har båda lämnat Secret Service och blivit privatdetektiver. Dessutom
vill inte FBI att någon lägger sig i. Men för ett par år sedan räddade Sean King presidenthustruns man, då
senator, från en politisk katastrof. Nu är han den ende hon litar på och Sean och Michelle pressas in i den
desperata jakten på ett bortfört barn. Medan Michelle kämpar mot sina egna demoner stöter hon och Sean
på motstånd från alla håll. Under jakten på kidnapparna blir gränsen mellan vän och fiende allt svårare att
urskilja och försvara."Den politiska thrillerns mästare."- New York Daily News
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dubbelspel - Ljudbok & E-bok - David Baldacci - Storytel

2011, Pocket. Köp boken Dubbelspel hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Dubbelspel - Wikisource

Aldrig förlåta. Aldrig glömma. Det är den före detta militärpolisen och vagabonden Jack Reachers enkla
paroll. Och Francis Xavier Quinn var den mest skonin

Dubbelspel (Reindeer Games) - Filmtipset

Allt började med vad som såg ut att vara ett helt vanligt barnkalas. Familj och vänner samlades för att fira
födelsedagsbarnet med ballonger, tårta, presenter ...
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