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BESKRIVNING

Det är tidig september och i Stockholms skärgård pågår ännu en ubåtsjakt, men den här gången lyckas en
privatperson fånga något på bild, något som sätter stor press på det redan skakiga världsläget.På
Generalstaben i Moskva tar en överste ett livsavgörande beslut, och en diplomat vid ryska ambassaden är
allt annat än det han utger sig för att vara. Samtidigt gör ett amerikanskt specialförband i Irak en upptäckt
som kommer att få ödesdigra konsekvenser.På hemmaplan försöker Johanna lägga all sin energi på sitt
repövande kompani istället för på sitt havererade förhållande. Hennes ex Jonas börjar sitt nya jobb som
beredskapshandläggare i Uppsala medan hans bror Christian placeras ut som livvakt hos den excentriske
och svårhanterade utrikesministern. Snart börjar det gå upp för dem alla att den trygga verklighet de så
länge tagit för given sakta men säkert är på väg att förändras.Ingenting är som det verkar. Är de alla bara
marionetter i ett säkerhetspolitiskt spel med de allra högsta av insatser? Vem håller egentligen i trådarna
när utvecklingen i världen tar en fasansfull vändning?Höstsol är den första delen i en rafflande
säkerhetspolitisk thrillerserie i två delar som utspelar sig i en framtid som ligger obehagligt nära vår egen
tid, och som tar avstamp i dagens säkerhetspolitiska läge.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Korttidsvistelse - ronneby.se

Ännu en rapport som visar att pensionssystemet inte fungerar. 15,6 procent av Sveriges äldre lever på en
ekonomisk nivå där fattigdom riskeras, enligt siffror ...

TAM-Arkiv

Höstsol är en hospiceinriktad vistelse som ger vård vid svåra sjukdomstillstånd. Du, som vårdtagare,
bestämmer själv hur din dag ska se ut.

nu börjar arbetet med Höstsol - cornucopia.cornubot.se

När jag en januaridag, år 2013, låg sjuk, ensam och eländig i sviterna efter en lunginflammation tittade
grannen in till mig i mitt lilla hus i den skånska ...
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