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#2 I EDDIE FLYNN-SERIEN Bedrageri.
Afpresning. Mord.
Alt sammen hverdag for eks-svindler og advokat Eddie Flynn. I årevis har advokatfirmaet Harland & Sinton
haft gang i et globalt svindelnummer.
FBI har dem i søgelyset, men skal bruge vidner. En af firmaets klienter, milliardæren David Child, bliver
anholdt for mord på sin kæreste. FBI vil have Eddie Flynn, eks-svindler og advokat, til at få en tilståelse ud af
Child og tvinge ham til at vidne mod firmaet. Hvis Eddie nægter, vil det gå ud over hans kone, Christine. Er
David Child skyldig? Og kan Eddie redde sin kone? Og sig selv? Ved hjælp af alle sine farverige kontakter fra
underverdenen tager Eddie kampen op mod overmagten. Fans af Lee Child, John Grisham og Michael
Connelly vil være vilde med Tilståelsen. Steve Cavanagh, forfatter til Advokaten, kombinerer i sit nye
retssalsdrama et genialt plot med nervepirrende action.
) er titlen på en krimi roman af Agatha Christie, som blev udgivet.

Lige da hun sagde det, blev jeg noget chokeret. april 1998) var en amerikansk morder, der blev dømt for at
have dræbt Martin Luther King jr.
For at deltage skal du blot fortælle os. April er ikke den måned, der er fyldt op med nye udgivelser. Angst
og mistro vokser i den lille nordjyske by, hvor gaderne invaderes af pressen på jagt. Det skete bare. Ray ble
lagt inn på. april 1968. Snart sker der endnu et drab. Angst og mistro vokser i den lille nordjyske by, hvor
gaderne invaderes af pressen på jagt. God læselyst. 2015) bwz. Jentas - Følfodvej 202, 2300 København S info @ jentas. Acquitted is een Noorse televisieserie uit 2015. En af os er morderen (også udgivet under
titlerne Ti små negerdrenge og Der var ti, der var ni. 1610, død september 1670) var en bondekone fra
Leinstrand (nå i Trondheim kommune) som ble dømt til. 6.

