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Et oppdrag går helt galt for leiemorderen Will Robie. Målet hans ser ut til å være informert, og nå er Robie
ettersøkt.
Idet han skal forlate D.C., møter han tenåringesjenta Julie, som også er på flukt.
Da fosterforeldrene hennes ble skutt, skjønner Julie at hun kan være neste mål på morderens liste. Julie
trenger Robies hjelp. Men ved å hjelpe Julie, må ikke Robie bare skifte side, han setter seg selv i enda større
fare.

Uskyldig er første bok i Baldacci prisbelønte Will Robie-serie.
"Stramt, actionspekket.

Dette er Baldacci på sitt beste." Daily Express
Kjøp 'Uskyldig' av David Baldacci fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
Heftet, E-bok 9788202531690 Antall funnet 118Start 0. Ant Ord Lengde Ord Id; 1: 3: ren: 4141: Synonym :
1: 4: blyg: 3397: Synonym : 1: 4: from: 117069: Synonym På oppfordring 2/2: Er førerhuset i en Ford Transit
stort nok til at en 160 kg. tung mann kan gjennomføre en voldtekt? Viktig spørsmål for en som er dømt for.
synonym til uskyldig. Antall funnet 118, viser første 50. Ant Ord Ant bokst Ord Bruker Id Ant Ord Ant bokst
Ord Bruker Id; 1: 3: ren: 5: 1: 5: naivt: 2: 1: 4: blyg. Det å tilstå våre feil er det nest beste etter å være
uskyldig. Ukjent Feil Skyld. Oskyldigt dömd-gruppen tar sig under denna andra säsong an ett antal nya
nervkittlande fall och involverar sig med sina liv som insats. Professor Markus.
Fire av ti anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest. Samtidig er det mange som ikke vet hva et seksuelt
overgrep egentlig er, ifølge politiet. I 1989 ble Carlos DeLuna (27) henrettet for et drap han etter all
sannsynlighet ikke begikk. Dette er det verst tenkelige resultatet av en allerede barbarisk og. Frifinnelsen er et
faktum. Drapstiltalte Pourin slipper gleden løs foran hele presse-Norge. Et annet sted i Bergen sitter en 17 år
gammel jente. Hun.
Tore Andersen var en vellykket forretningsmann. Men da han oppdaget at ansatt underslo penger, trodde ikke
politiet på ham. Han ble uskyldig dømt til to.

