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Hårdt prøvet Lee Child Hent PDF Jack Reacher har ingen videre planer og masser af tid, så da et afsides
trinbræt med det pudsige navn Mother’s Rest fanger hans interesse, godt gemt af vejen mellem endeløse

hvedemarker, virker det som et fint sted at gøre ophold i en dags tid.

Reacher forventer at finde et ensomt mindesmærke fra nybyggertiden, men i stedet bliver han mødt af et lille
bysamfund fuld af tilknappede og vagtsomme mennesker og en bekymret kvinde, den tidligere FBI-agent
Michelle Chang, der leder efter en kollega, som er forsvundet sporløst under en privat efterforskning på

stedet.

Reacher fatter sympati for Chang, og hans endagsophold udvikler sig hurtigt til en hæsblæsende jagt efter
sandheden, der fører dem fra Los Angeles til Phoenix og ned i de dunkleste afkroge af internettet, det dybe

net, og tilbage til Mother’s Rest, hvor de konfronteres med den mørkeste side af menneskeheden.

Den sejeste figur i en fortløbende romanserie
Stephen King

Endnu et pletskud … Det er ikke uden grund, at Child regnes blandt de allerbedste inden for thrillergenren:
Han formår at tage en række forskellig¬artede elementer og klichéer og gøre dem vedkommende og originale.

Associated Press

Suveræn thriller.
New York Daily News

Child disker op med snirklede hand¬linger, bidende dialog, detaljerig baggrundsviden om spændende emner
og behændigt konstrueret spænding. Men det, der får os til at vende tilbage – i millionvis – er, chancen for at

kunne gå rundt og føle sig som ham den store mand midt i det hele.
Oregonian

En grum thriller … Lee Childs Hårdt prøvet, den tyvende i hans umådeligt populære serie om Jack Reacher,
rummer nøjagtig det, som læserne forventer af den veletablerede bestseller¬forfatter: interessante personer,

stram handling og hæsblæsende action … læserne vil ikke blive skuffet.
Minneapolis Star Tribune

Mesteren hæver niveauet yderligere.
Booklist
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