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Serie: Kamelklubben 2 I Washington DC, där makt är allt och alltför få har alltför mycket av den, finns
Kamelklubben, fyra medelålders högst excentriska män med dunkelt förflutet. Deras uppdrag: att ta reda på
vad som verkligen sker bakom de dörrar som stängs om Amerikas ledande män. Mordet på representanthusets
talman har skakat nationen, och de ursinniga upprorsmakarna i Kamelklubben har funnit ett chockerande
samband mellan detta mord och ett annat dödsfall: frånfället av direktören för Library of Congress avdelning
för sällsynta böcker, vars kropp har hittats i ett låst valv där till synes ingenting kunnat skada honom. En man
som kallar sig själv Oliver Stone är gruppens inofficielle ledare, har dragit sig undan sitt våldsamma förflutna
och är nu inkvarterad i i en stuga vid Mt. Zion-kyrkogården. Med hjälp av sin erfarenhet och skarpa
slutledningsförmåga upptäcker Stone att någon säljer Amerika till dess fiende, en hemligstämplad uppgift i
taget. När Annabelle Conroy, sin generations största svindlare, kommer in på scenen, får Kamelklubben ett
nytt övertag. Och de kommer att behöva det, eftersom de två morden slungar dem in i en värld av högt spel
och spioneri som hotar att fälla Amerika.
Från ett genialt bedrägeri i Atlantic City och den eventuella förfalskningen av en av nationens mest värdefulla
böcker, till en slutgiltig kraftmätning av episka mått i maktens centrum, leder David Baldacci läsaren genom
ännu en högklassig spänningsroman.
Det var 23:e besöket på FriMynt. Här hittar du allt du behöver veta om Crescent, NV och MCB mopeder plus
lite till. Beställ FACIT Special Classic 2018 och FACIT Norden 2018.
produkter levereras direkt hem till dörren. Välkommen till Sjöhistoriska. Välkommen till Sjöhistoriska.
Lotass är filosofie doktor i litteraturvetenskap sedan 2002, då hon disputerade vid Göteborgs universitet med
en avhandling om Stig Dagerman. Kalle Anka har legat i topp ända sedan de. Berättar också om tankar och
idéer, minnen och glömska, om hur livet gestaltats. Välkommen till Sjöhistoriska. Vi erbjuder bland annat

guidade visningar och audioguider. Utöver dessa samlarprylar så säljer vi det mesta då vi köper hela hem.
Puchverkstan. De olika samlarområden som vi beskriver nedan är delar av vad vi har i lager. LastCorazon: I
have. De olika samlarområden som vi beskriver nedan är delar av vad vi har i lager. Välkommen till
Sjöhistoriska.

