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BESKRIVNING

Mason Mace Perry var en kontroversiell polis i Washington tills hon blev kidnappad och ditsatt för ett
brott hon inte begått. Hon förlorade alltpolisbrickan, karriären, frihetenoch satt två år i fängelse. Nu är hon
tillbaka på utsidan, fast besluten om en enda sak: att bli polis igen. Hennes enda chans att komma tillbaka
är att lösa ett stort fall på egen hand och därigenom bevisa att hon är värdig polisuniformen. Trots att
hennes syster är polischef och står på hennes sida, måste hon arbeta i skuggorna. En hämndlysten federal
åklagare gör nämligen allt för att skicka tillbaka henne till fängelset. Det är då Roy Kingman kommer in i
hennes liv. Roy Kingman är en ung advokat som arbetade med samhällets mest utsatta medborgare innan
han tog ett välavlönat jobb på en advokatbyrå i Washington. Mace och Roy träffas efter att han hittat liket
efter en kvinnlig kollega på advokatbyrån. Utredningen av advokatens död avslöjar överraskande
hemligheter från både den privata och offentliga sektorn i huvudstaden. Det som började som ett
rutinärende tar snart en fruktansvärd och oväntad vändning "En gastkramande thriller och invecklad
mordhistoria från en mästerlig historieberättare."- The Daily Beast"Med action som aldrig tar slut,
spänningsfyllda scener och trovärdiga karaktärer, kommer David Baldaccis "Till varje pris" hålla kvar
läsarna till sista sidan. Ett invecklat pussel av mord och konspirationer i den mäktigaste staden i världen."-
DC Books Examiner
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Till varje pris - Sara Kadefors - Novell | NOVELLIX

Om Svenska till varje pris. Vi följer åtta deltagare som ska lära sig svenska på åtta veckor. I ett slott på
landet långt från den vanliga undervisningen i ...

till varje pris - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Till varje pris has 59 ratings and 6 reviews. Billiebumblebee said: Det enda kruxet var att jag tvingades
tillbringa en stor del av dygnets timmar på en...

Klassen - Vinna till varje pris | Barnkanalen - svt.se

I några artiklar kommer Värnamo.Nu att skriva om kronofogdens jakt på utmätning av skuldsatta. Vi har
pratat med skuldsatta. En advokat som företräder ...
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