Den Serbiske Forbindelse
ISBN:

9788793383142

Sprog:

Dansk

Forlag:

Brændpunkt

Forfatter:

Lars Ørlund

Udgivet:

10. august 2016

Kategori:

Krimi & mystik

Den Serbiske Forbindelse.pdf
Den Serbiske Forbindelse.epub

I Den Serbiske Forbindelse er John Norton tilbage som efterretningsagenten med viden og indsigt til måske at
stoppe en række attentater under De olympiske Lege i London 2012. I Nordafrika har det arabiske forår
udviklet sig til en blodig sekterisk krig, mens man i London gør klar til at afholde de største og mest
prestigefyldte Olympiske Lege nogensinde. Tusinder af statsoverhoveder og VIP-personer vil snart være til
stede på de mange stadions, men hvem kan garantere deres sikkerhed? På Legoland, MI6s hovedkvarter ved
Themsen, fortsætter de interne magtkampe, men midt i positionsmarkeringerne vokser samtidig erkendelsen
af, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Dette gælder selvfølgelig også sikkerheden omkring en
Olympiade, som mange internationale aktører vil sætte alt ind for at stoppe.Både en serbisk højreradikal
gruppe og det nye IRA planlægger attentater. Boko Haram har allerede sendt folk til Europa, da en kendt
UK-konvertit har meldt sig på banen, og to avancerede missiler forsvinder fra et Libyen i opløsning.
Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt for John Norton og hans team at standse attentaterne inden de
får fatale følger for både London og verden. Den Serbiske Forbindelse, der efterfølger succeserne Kapring
over Kairo og Blackjack er ikke blot åndeløst spændende men giver samtidig en dyb indsigt i den
skyggeverden, som i samspillet mellem toppolitikere og efterretningstjenester er den virkelige verdensmagt.
Den Serbiske Forbindelse kan læses uafhængigt af de to forrige bøger.
Der findes efterhånden et hav a dating sider på nettet, men der er også kommet mange nye udenlandske
spillere på den danske navne f. Der findes efterhånden et hav a dating sider på nettet, men der er også kommet

mange nye udenlandske spillere på den danske navne f. eks. 28. februar Bog: ”Land i Datid' af Jesper Bugge
Cold Fremlægges af: … Hidtil bedste Harry Hole-krimi. Litteraturplan forår 2018: Tirsdag den 6. Jo Nesbøs
legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i romanen Tørst, som er den 11. Jo Nesbøs
legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i romanen Tørst, som er den 11. Etter det serbiske
herredømmet oppstod det flere føydale fyrstedømmer, først under serbisk, så mest under albansk ledelse, blant
annet familien Balsha (serbisk Balša).
i serien om Hole. Zoosk og dating app’en Tinder. Zoosk og dating app’en Tinder. Litteraturplan forår 2018:
Tirsdag den 6. Zoosk og dating app’en Tinder. 28. eks.

