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BESKRIVNING

Oscar Finley och Wally Figg har på någon sätt lyckats få sin lilla advokatbyrå i Chicago att överleva.
Småhugg håller dem flytande och de väntar på det stora lyftet. När en utbränd och berusad David Zinc står
på deras tröskel är det överraskande nog inledningen på en ny era för byrån. Zinc blir snart byråns tredje
advokat. Nu känner de sig redo att hantera ett rejält fall, som i bästa fall kan se till att de slipper fundera
mer på pengar och rättssalar. De har hört talas om en kolesterolmedicin, Krayoxx, som används av
överviktiga. Medicinen omsätter närmare hundra miljarder varje år för läkemedelsföretaget, och ryktet
säger att ett flertal patienter har råkat ut för hjärtattacker efter att ha tagit medicinen.Wally känner doften
av pengar.Allt som de tre kompanjonerna behöver göra är att hänga på en planerad masstämning som en
annan byrå i Florida jobbar med, hitta personer som drabbats av hjärtattacker och tar Krayoxx, övertala
dem att bli klienter och ingå i stämningen.Det verkar nästan vara för bra för att vara sant.Översättare: Kjell
Waltman,Omslagsformgivare: Jojo Form
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Processen | Heatwood

Pris: 88 kr. danskt band, 2018. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Processen av Malin Persson
Giolito (ISBN 9789175038834) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr ...

Processen - Natur & Kultur - nok.se

Pris: 169 kr. Inbunden, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Processen av Franz Kafka på Bokus.com.
Boken har 1 läsarrecension.

Franz Kafka och Processen - mimersbrunn.se

Planerar riva nuvarande tv-rum, se "Att verka utan att synas". Det ligger i en tillbyggnad till huset som är
alltför dålig. Istället ska det bli en ny och större ...
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