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BESKRIVNING

Hanna Söderqvist, en ung och tidigare helt frisk kvinna, hamnar oförklarligt i koma efter en tid av hög
feber och fasansfulla hallucinationer. Det liknar en virusinfektion, men kan hon verkligen vara smittad av
det datavirus som samtidigt hotar att slå ut Israels och hela västvärldens banksystem? Eric Söderqvist,
forskare vid KTH i Stockholm, var på gränsen till ett genombrott för sin banbrytande uppfinning, Mind
surf, ett tredimensionellt internet som kontrolleras med tankekraft och som visas direkt i människans
hjärna. Den första person han prövade systemet på var hustrun, Hanna. Hans samvetskval är mördande.
Datorvirusets skapare är den ende som kan ha ett antivirus. Trots att läkare och vänner försöker stoppa
honom så ger sig Eric ut på en desperat och livsfarlig jakt med Mossad, Hizbollah och FBI i hälarna. Men
medan Eric jagar upplysningar i Frankrike, Israel och Gaza avlider en smittad person i Stockholm och
Hanna blir allt sjukare. Samir Mustaf, libanes och tidigare datorvirusexpert vid MIT i Cambridge, är
mannen bakom Mona, det mest sofistikerade viruset någonsin. En israelisk klusterbomb utplånade hans
familj och lämnade honom ensam med en ohygglig sorg och bitterhet - något som Hizbollah och al-Qaida
inte tvekar att utnyttja för sina egna syften. Men under det att Eric jagar Samir, och etablerar kontakt med
världens kanske mest eftersökta terrorister, jagas han själv av Rachel Papo, en Mossadagent med många
mord på sin meritlista. Hon är en attraktiv men komplicerad kvinna som till sin egen förvåning känner sig
attraherad av Eric. Vilken sida ska hon välja?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mona Lisa | History & Facts | Britannica.com

Mona Lisa (italienska: La Gioconda, franska: La Joconde) är renässanskonstnären Leonardo da Vincis
mest berömda porträtt av, enligt tradition, florentinskan ...

Mona Sahlin | Aftonbladet

106.7k Followers, 193 Following, 712 Posts - See Instagram photos and videos from MONA
(@modnakucamona)

Mona Seilitz död | Film | Expressen

The latest Tweets from Mona (@Mona). I Bing Yahoo until it Googles. SFO NYC TYO BKK LDN
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