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En bus forulykker i en voldsom snestorm, og Jack Reacher havner midt i en dødelig strid. I den nærliggende
by Bolton, South Dakota, holder en enkelt kvinde fast på at tale retfærdighedens sag, selvom stærke kræfter
truer med at skaffe hende af vejen. Hvis hun skal leve længe nok til at vidne, får hun brug for hjælp, for en

morder er på vej til Bolton, en iskold og effektiv skytte, der aldrig misser sit mål.

Reachers egentlige plan var at blive på farten. Men de næste 61 timer ændrer alt. Et hemmeligstemplet
underjordisk militæranlæg fra den kolde krig er centrum for en sag, der sætter ham på en prøve ud over det
sædvanlige. Hemmelighederne er mere dødbringende, og hans fjender stærkere, end han nogen sinde kunne

forestille sig – men det samme er den kvinde, han sætter sit liv på spil for at redde.

Skrevet om Lee Child:

”Jack Reacher er vore dages James Bond, en helt, som vi bare ikke kan få nok af. Jeg læser samtlige bøger, så
snart de udgives.”
– Ken Follett

”Hans hidtil bedste.”
– Stephen King

”Den mest velskrevne og bedst udtænkte af Lee Childs Reacher-krimier. De bliver bare bedre og bedre.”
– The New York Times

”Child breder mysteriet ud og leverer et eksplosivt klimaks, der får en til at rive sig i håret af frustration,
indtil næste bog udkommer.”

– Miami Herald

”Det er altid en fornøjelse at læse den nye Jack Reacher-roman. Et af årets højdepunkter. Der er kun én
ulempe, og det er, når man får gæster, og de siger: ’Nå, har du ikke fået læst den seneste Reacher endnu?’”

– Andy Martin, Independent

”Reacher er en ikonisk, moderne helt. Den ultimative enspænder. Heller ikke denne gang skuffer han sine
millioner af fans. Bogen foregår i et medrivende tempo og har lige det ekstra, der adskiller den fra de andre.”

– Daily Mail

”En af de bedste krimier, jeg længe har læst. Engelskfødte Lee Child er efterhånden mere amerikansk end de
fleste amerikanske forfattere. 61 timer bliver et stort hit – en fantastisk læseoplevelse!”

– Independent on Sunday

”Gør dig selv en tjeneste og kom i gang med den her serie.”
– Cleveland Plain Dealer

”Child er en genial krimiforfatter, der jonglerer med flere handlingsspor og hele tiden holder samtlige bolde i
luften. Det bedste ved bogen er, at den kan læses som en selvstændig bog. Alt, hvad man behøver at vide om
Jack Reacher, står i denne bog. Og al sandsynlighed taler for, at du straks vil kaste dig over andre af Reachers

eventyr, når du er færdig.”
– Entertainment Weekly

”Den fantastiske, uimodståelige Reacher er stadigvæk den mest hårdtslående helt inden for krimigenren.”
– Kirkus Reviews

”Absolut fængende.”
– The Wall Street Journal

”Lad være med at starte på den her bog, hvis du ikke har fri de næste par dage, for du kan ikke lægge den fra
dig igen. Child har skrevet en ufatteligt spændende bog.”

– Associated Press



”Forbilledligt håndværk og en fremragende tilføjelse til en romanserie, der er blandt genrens allerbedste.”
– The Washington Post
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