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Tankeväckande thriller från författaren bakom Avdelning Q-böckerna Doggie Rogers är lycklig när hon kliver
in på Hotel Splendor för att fira den demokratiske presidentkandidaten Bruce Jansens historiska valseger. Hon
är full av hopp inför framtiden och övertygad om att Jansen är den rätte att axla rollen som världens
mäktigaste man. Men medan den nyvalde presidenten hyllas av sina trogna medarbetare drar en man i rummet
plötsligt vapen. Skottet träffar Bruce Jansens höggravida hustru, och varken hon eller det ofödda barnet går att
rädda. Doggie är i chocktillstånd - inte minst för att hennes egen far anklagas för mordet. När Bruce Jansen
senare svär presidenteden är han en djupt förbittrad man. Han lägger fram en ytterst kontroversiell förordning
som ska återupprätta ordningen i USA. Men då det går upp för medborgarna vad Washingtondekretet innebär,
bryter helvetet loss. Snart är gränserna stängda, utegångsförbud införs och inbördeskriget hotar. En liten grupp
människor, med Doggie Rogers i täten, klamrar sig dock fast vid hoppet och gör allt för att avslöja komplotten
som det amerikanska samhället är utsatt för. Doggie har blivit landets mest eftersökta kvinna. Och nationens
framtid vilar på hennes axlar. Washingtondekretet är en tankeväckande politisk thriller från författaren bakom
succéböckerna om Avdelning Q. "Intelligent och tankeväckande" Politiken Översättare:Leif Jacobsen,
Omslagsformgivare:Miroslav Sokcic
Påske = krim. Vi guider deg i den massive strømmen av krimbøker som kommer i vår - og gir deg 10

høydepunkter. Her gir VGs anmeldere deg gode tips til hva du bør styre unna og hva du bør velge av vårens
mange nye krimbøker. Han debuterade i 40-årsåldern som författare och har främst skrivit thrillrar och
kriminalromaner.
Solen skiner och den vita snön gör att allt blir ljust. Jag har nyss gjort klart årsredovisningen och
deklarationen för mitt företag. Vi guider deg i den massive strømmen av krimbøker som kommer i vår - og gir
deg 10 høydepunkter. Det är lördag. Påske = krim. Solen skiner och den vita snön gör att allt blir ljust. Her
gir VGs anmeldere deg gode tips til hva du bør styre unna og hva du bør velge av vårens mange nye
krimbøker. Missa aldrig en ny pocketbok, vi listar de nyaste pockettoppen listorna från Sveriges online
pocketaffärer.
Vi guider deg i den massive strømmen av krimbøker som kommer i vår - og gir deg 10 høydepunkter. Carl
Valdemar Jussi Henry Adler-Olsen, född 2 augusti 1950 i Köpenhamn, Danmark, är en dansk författare. Jag
har nyss gjort klart årsredovisningen och deklarationen för mitt företag. Solen skiner och den vita snön gör att
allt blir ljust. Missa aldrig en ny pocketbok, vi listar de nyaste pockettoppen listorna från Sveriges online
pocketaffärer. Her gir VGs anmeldere deg gode tips til hva du bør styre unna og hva du bør velge av vårens
mange nye krimbøker. Det är lördag. Carl Valdemar Jussi Henry Adler-Olsen, född 2 augusti 1950 i
Köpenhamn, Danmark, är en dansk författare.
Han debuterade i 40-årsåldern som författare och har främst skrivit thrillrar och kriminalromaner. Jag har
nyss gjort klart årsredovisningen och deklarationen för mitt företag. Han debuterade i 40-årsåldern som
författare och har främst skrivit thrillrar och kriminalromaner.

