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Djævelen i dig selv Lena Laurentis Hent PDF En ”road movie” i bogform… Gerry Summers er en engelsk

forfatter, på PR-tur i USA med sin agent. Deres indledende middag i Los Angeles på en fashionabel restaurant
højt oppe over byen afbrydes brat af to bevæbnede gidseltagere, der er kommet efter én bestemt, berømt gæst
og en stor løsesum. FBI tilkaldes, og den garvede og noget utraditionelle Sam Reynolds og hans hold sættes
på sagen. Begivenhederne udvikler sig dog lidt anderledes end forventet, da det lykkes gidseltagerne at slippe

ud af restauranten med deres berømte gidsel. Med sig har de Gerry som en ekstra ”sikkerhed”. Efter en
dramatisk flugt ud af bygningen, er der kun én gidseltager og ét gidsel tilbage - Gerry. Foran dem ligger en
lang, farefuld og uforudsigelig tur med mange strabadser - og FBI lige i hælene. Én mod én. Bevæbnet mod
ubevæbnet. Mand mod kvinde. Et udfordrende, psykologisk spil, en fysisk og psykisk styrkeprøve, hvor

Gerry får brug for alle de kneb hun har lært, og nogle hun endnu har til gode, for at holde sig på god fod med
gidseltageren… og undslippe med livet i behold…
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