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Rent personligt Lee Child Hent PDF Jack Reacher går sine egne veje, men må sande, at militæret aldrig
forlader én fuldstændigt, ikke for altid. Det lykkes en særlig enhed at spore ham, og snart befinder han sig i
tjeneste igen. En snigskytte har forsøgt at ramme den franske præsident under en tale i Paris. På tretten

hundrede meters afstand. Og kuglen var amerikansk. Kun ganske få skytter i verden ville kunne skyde på så
lang afstand med selvtillid nok til at ramme, og en af dem er John Kott, en tidligere militærskytte. Og

Reacher er manden, der kan finde ham.

Teorien er, at attentatet mod den franske præsident kun var en prøve forud for det forestående G8-topmøde i
London. Mod sin vilje bliver Reacher sat sammen med Casey Nice, en ung CIA-agent, og sammen tager de
over Atlanten med det ene mål at finde Kott, før han får ram på en af verdens øverste ledere. Men det bliver
langtfra nemt. En nådesløs, lokal bande har slået ring om Kott forud for topmødet, og Reacher og Nice må
tage alle midler i brug for at komme på nært hold af ham. Aldrig har der været mere på spil for Reacher, for

denne gang er det rent personligt.

“Sætter konstant pulsen i vejret … en hæsblæsende tur … Rent personligt genfinder veloplagtheden fra
tidligere romaner; den er det bedste Reacher-eventyr i et godt stykke tid.”

– Independent

“Det her er den 19. Jack Reacher-roman. Jeg har læst alle de andre. Hvis du ikke har det, så begynd nu. Du
kan turbo-læse dem alle på tre uger. Men så vil du blive trist. Fordi du så ville skulle vente et år på den næste.

De er dejligt formsikre kriminalgåder. Og også seriøst voldelige thrillere … [Child] er så god. Han får
‘litterært’ sprog til at virke klangfuldt … Han skaber vedvarende fremdrift i fortællingen … Childs dedikation

til spænding … nærmer sig det Hitchcocske.”
– Guardian

Spækket med specialviden og fascinerende detaljer … Childs nærmest patenterede og seriøst vanedannende
sammentrængte sprog og dialoger driver Rent personligfrem i et halsbrækkende tempo, og spændingen stiger

tilfredsstillende frem mod den uundgåeligt blodige afslutning.”
– Irish Independent

“Den er fortalt på den karakteristiske Child-facon – tempofyldt sprog, kvikke dialoger, høj detaljegrad – og
med helten indstillet på hævn pulserer den af energi fra begyndelsen … en fornøjelse at byde ham

velkommen tilbage til [Lee Childs] hjemland.”
– Daily Mail

“Han er en farlig mand at kende, men hvert år er jeg desperat efter at forny mit bekendtskab med den
uforlignelige Jack Reacher … Child forener det hele på fornemste vis. Og ofte kort og koncist … Det ender i

knusende vold – men det er også det, Reacher-læserne, der står i kø efter deres årlige fix, forventer.”
– Sun

 

Jack Reacher går sine egne veje, men må sande, at militæret aldrig
forlader én fuldstændigt, ikke for altid. Det lykkes en særlig enhed at
spore ham, og snart befinder han sig i tjeneste igen. En snigskytte har
forsøgt at ramme den franske præsident under en tale i Paris. På
tretten hundrede meters afstand. Og kuglen var amerikansk. Kun
ganske få skytter i verden ville kunne skyde på så lang afstand med
selvtillid nok til at ramme, og en af dem er John Kott, en tidligere

militærskytte. Og Reacher er manden, der kan finde ham.

Teorien er, at attentatet mod den franske præsident kun var en prøve



forud for det forestående G8-topmøde i London. Mod sin vilje bliver
Reacher sat sammen med Casey Nice, en ung CIA-agent, og sammen
tager de over Atlanten med det ene mål at finde Kott, før han får ram
på en af verdens øverste ledere. Men det bliver langtfra nemt. En
nådesløs, lokal bande har slået ring om Kott forud for topmødet, og
Reacher og Nice må tage alle midler i brug for at komme på nært
hold af ham. Aldrig har der været mere på spil for Reacher, for

denne gang er det rent personligt.

“Sætter konstant pulsen i vejret … en hæsblæsende tur … Rent
personligt genfinder veloplagtheden fra tidligere romaner; den er det

bedste Reacher-eventyr i et godt stykke tid.”
– Independent

“Det her er den 19. Jack Reacher-roman. Jeg har læst alle de andre.
Hvis du ikke har det, så begynd nu. Du kan turbo-læse dem alle på
tre uger. Men så vil du blive trist. Fordi du så ville skulle vente et år
på den næste. De er dejligt formsikre kriminalgåder. Og også seriøst
voldelige thrillere … [Child] er så god. Han får ‘litterært’ sprog til at
virke klangfuldt … Han skaber vedvarende fremdrift i fortællingen
… Childs dedikation til spænding … nærmer sig det Hitchcocske.”

– Guardian

Spækket med specialviden og fascinerende detaljer … Childs
nærmest patenterede og seriøst vanedannende sammentrængte sprog
og dialoger driver Rent personligfrem i et halsbrækkende tempo, og
spændingen stiger tilfredsstillende frem mod den uundgåeligt blodige

afslutning.”
– Irish Independent

“Den er fortalt på den karakteristiske Child-facon – tempofyldt
sprog, kvikke dialoger, høj detaljegrad – og med helten indstillet på
hævn pulserer den af energi fra begyndelsen … en fornøjelse at byde

ham velkommen tilbage til [Lee Childs] hjemland.”
– Daily Mail

“Han er en farlig mand at kende, men hvert år er jeg desperat efter at
forny mit bekendtskab med den uforlignelige Jack Reacher … Child
forener det hele på fornemste vis. Og ofte kort og koncist … Det
ender i knusende vold – men det er også det, Reacher-læserne, der

står i kø efter deres årlige fix, forventer.”
– Sun
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