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Værd at dø for Lee Child Hent PDF Der er dødbringende problemer i bondelandet Nebraska … og Jack
Reacher havner midt i dem. Først lægger han sig ud med familien Duncan, en lokal klan, der har skræmt en

hel egn til underkastelse. Men det er en gammel, uløst sag om et forsvundet barn, der for alvor fanger
Reacher.

Familien Duncan vil af med Reacher – og det er ikke kun hemmeligheder fra fortiden, de forsøger at skjule.
For deres egen farlighed til trods er de blot det nederste led i en vidtforgrenet forbryderisk fødekæde. Det

ville give meget mere mening for Reacher at styre fri af de massive problemer, hans indblanding vil medføre.
Men det er umuligt for ham.

“Hvis der er nogen, der er i stand til at lægge Værd at dø for fra sig efter de første par sider, bør de slet ikke
læse spændingsromaner.”

- The Independent

“Værd at vente på.”
- The Sun

“Vanedannende læsværdig.”
- The Wall Street Journal

“En fortsættelse af den fantastiske 61 timer ... en af den de helt store formidlere af spændingsgenren.”
- The Times
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