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Ordets magt Robert Dugoni Hent PDF David Sloane er i besiddelse af en gudbenådet evne, der har gjort ham
til en af de bedste forsvarsadvokater i USA: Han er i stand til at overbevise enhver jury om, at hans klient er
uskyldig, selv om al sund fornuft siger noget andet. Privat lider Sloane imidlertid af et voldsomt mareridt, der
i korte flashbacks viser ham uhyggelige billeder fra en barndom, han ikke har nogen erindring om. Men da

Sloane en dag modtager en pakke fra én af præsidentens nærmeste rådgivere, får han rystende oplysninger om
den fortid, han har fortrængt. I sin jagt på sandhed og retfærdighed tvinges Sloane til at arbejde sammen med
den tidligere CIA-agent Charles Jenkins, der plages af de samme mareridt som Sloane, samt kriminalbetjent
Tom Molia, der nægter at lade sig skræmme, selv da Det hvide Hus forsøger at lægge låg på sagen. Sammen
forsøger de tre mænd at afsløre et 30 år gammelt komplot, der er så omfattende, at det kan vælte præsidenten
... Robert Dugoni (f. 1961) er en amerikansk forfatter. Han har skrevet en lang række bestsellerromaner, som
er blevet udgivet i over 25 lande. Robert Dugoni debuterede som forfatter i 2004 og har sidenhen udgivet

mange selvstændige romaner samt serier.
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