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Den udvalgte - Sam Bourne Sam Bourne Hent PDF Bestsellerforfatteren Sam Bourne er tilbage med en ny
politisk, hæsblæsende og velskrevet thriller om livet i magtens korridorer.

Den politiske rådgiver Maggie Costello arbejder endelig for en leder, hun sammen med resten af Amerika har
sat sin lid til; den nyvalgte præsident Stephen Baker.

Men pludselig dukker en fjende op til overfladen, der ikke bare afslører en, men flere skandaløse
hemmeligheder om den ellers så sympatiske nye præsident – hemmeligheder, der truer med at ødelægge

Baker fuldstændigt og tvinge ham væk fra Det Hvide Hus.

Maggie bliver beordret ind i efterforskningen af truslerne mod præsidenten, og på vej mod sandheden bliver
hun ført til kernen af en massiv og global sammensværgelse, der rækker langt tilbage i historien og som

angriber selve det amerikanske politiske fundament …

Af forfatteren til bestsellerlydbøgerne De retfærdige mænd, Det sidste testamente og Dommens dag.
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