Jegeren
Forfatter:

Harlan Coben

Forlag:

Lydbokforlaget

Originaltittel:

Seconds away

Oversatt av:

Steinman, Ina Vassbotn

Sprak:

Bokmål

ISBN/EAN:

9788242161413

Kategori:

Lydbøker barn og ungdom

Utgivelsesar:

2014

Jegeren.pdf
Jegeren.epub

Her er endelig den spennende oppfølgeren om Mickey Bolitar, som vi ble kjent med i «Beskytteren»!
Mickey jakter på spor som kan fortelle mer om organisasjonen Abeona Shelter og det mystiske dødsfallet til
faren. Når noen skyter mot venninnen Rachel og moren hennes, befinner Mickey og vennene, Ema og Spoon,
seg midt i et skremmende mysterium som viser seg å ha tråder helt tilbake til annen verdenskrig. Mickey må
finne ut hvem som skjøt Rachel - uansett hva det koster.
«Jegeren» fortsetter historier om Mickey Bolitar der «Beskytteren» sluttet.
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haglemarkedet, Altay har. Restaurant Finstua er en intim restaurant med utsikt fra alle bordene. Her dekkes det
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