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Advokaten Steve Cavanagh Hent PDF Eddie Flynn plejede at være svindler. Så blev han advokat. Det viste
sig, at der ikke var den store forskel. Der er gået over et år, siden Eddie svor, at han aldrig ville sætte sin fod i
en retssal igen. Men nu har han intet valg. Olek Volchek, den berygtede leder af den russiske mafia i New

York, har spændt en bombe på ryggen af Eddie og bortført hans tiårige datter, Amy. Eddie har kun 48 timer til
at forsvare Volchek i en umulig retssag—og til at vinde den—hvis han skal redde sin datter. Under mediernes
og FBI’s intense bevågenhed må Eddie bruge sine skarpe evner og alle sine tricks fra tiden som svindler for at
forsvare sin ’klient’ og få Amy i sikkerhed. Kan Eddie overbevise juryen om det utænkelige med en bombe,

som tæller ned, spændt på ryggen? Hvis han taber denne sag, mister han alt. En hæsblæsende,
handlingsmættet og yderst underholdende debut – på én gang klassisk retssalsdrama i forlængelse af

traditionen fra John Grisham og Bruce Willis-agtig action i stil med Die Hard. Irish Independent. Advokaten
har alt det, en god thriller skal have, og jeg kan ikke vente på at læse mere om Eddie Flynn. Mark Billingham
Den retssalskrimi, som Lee Child kunne have skrevet om Jack Reachers yngre og mere temperamentsfulde
bror . . . En medrivende thriller, som starter med rygende dæk og ikke sænker farten, før den slutter efter 400
sider. Irish Times Cavanaghs forrygende debut leverer alt, hvad en læser kan forvente sig af en thriller –
nervepirrende spænding, et plot, hvor nye lag hele tiden afdækkes, og med en original og fascinerende

hovedperson. Publishers Weekly

 

Eddie Flynn plejede at være svindler. Så blev han advokat. Det viste
sig, at der ikke var den store forskel. Der er gået over et år, siden

Eddie svor, at han aldrig ville sætte sin fod i en retssal igen. Men nu
har han intet valg. Olek Volchek, den berygtede leder af den russiske
mafia i New York, har spændt en bombe på ryggen af Eddie og
bortført hans tiårige datter, Amy. Eddie har kun 48 timer til at

forsvare Volchek i en umulig retssag—og til at vinde den—hvis han
skal redde sin datter. Under mediernes og FBI’s intense bevågenhed
må Eddie bruge sine skarpe evner og alle sine tricks fra tiden som

svindler for at forsvare sin ’klient’ og få Amy i sikkerhed. Kan Eddie



overbevise juryen om det utænkelige med en bombe, som tæller ned,
spændt på ryggen? Hvis han taber denne sag, mister han alt. En

hæsblæsende, handlingsmættet og yderst underholdende debut – på
én gang klassisk retssalsdrama i forlængelse af traditionen fra John
Grisham og Bruce Willis-agtig action i stil med Die Hard. Irish

Independent. Advokaten har alt det, en god thriller skal have, og jeg
kan ikke vente på at læse mere om Eddie Flynn. Mark Billingham
Den retssalskrimi, som Lee Child kunne have skrevet om Jack

Reachers yngre og mere temperamentsfulde bror . . . En medrivende
thriller, som starter med rygende dæk og ikke sænker farten, før den
slutter efter 400 sider. Irish Times Cavanaghs forrygende debut

leverer alt, hvad en læser kan forvente sig af en thriller –
nervepirrende spænding, et plot, hvor nye lag hele tiden afdækkes,
og med en original og fascinerende hovedperson. Publishers Weekly
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