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Jagten Ryan David Jahn Hent PDF Ian Hunt mangler mindre end en time af sin vagt på politistationen, da han
modtager et alarmopkald fra sin datter. Datteren, der blev kidnappet syv år tidligere. Datteren, som de

begravede under en symbolsk ceremoni to måneder tidligere.

Men nu er Maggies stemme i telefonen – lyslevende. Tilsyneladende er det lykkes hende at undslippe, men
opkaldet afbrydes hurtigt af den mand, der har gjort hendes liv til et mareridt. Med opkaldet har Ian Hunt dog

fået håbet tilbage, han ved, at hans datter er i live.

Selvom Hunt er politibetjent, er det ikke en opgave, han vil overlade til politiet og langsommelige processer
– det er en opgave, han selv vil påtage sig. Hunts indædte jagt begynder, en jagt, hvor han tager alle midler i

brug.

Jagten er en vanvittig intens spændingsroman, og samtidig er den et gribende portræt af en desperat mand,
der har alt at vinde og intet at tabe.
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Ian Hunt mangler mindre end en time af sin vagt på politistationen,
da han modtager et alarmopkald fra sin datter. Datteren, der blev
kidnappet syv år tidligere. Datteren, som de begravede under en

symbolsk ceremoni to måneder tidligere.

Men nu er Maggies stemme i telefonen – lyslevende. Tilsyneladende
er det lykkes hende at undslippe, men opkaldet afbrydes hurtigt af
den mand, der har gjort hendes liv til et mareridt. Med opkaldet har
Ian Hunt dog fået håbet tilbage, han ved, at hans datter er i live.

Selvom Hunt er politibetjent, er det ikke en opgave, han vil overlade
til politiet og langsommelige processer – det er en opgave, han selv
vil påtage sig. Hunts indædte jagt begynder, en jagt, hvor han tager

alle midler i brug.

Jagten er en vanvittig intens spændingsroman, og samtidig er den et
gribende portræt af en desperat mand, der har alt at vinde og intet at
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