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BESKRIVNING

Miljöaktivisten Nova gör inbrott hos Vattenfalls VD för att skriva slagord på väggarna. Nu ska en av
Sveriges största miljöbovar äntligen få vad han förtjänar. Men någon har hunnit före. I sovrummet finner
hon lägenhetens innehavare brutalt mördade som i en scen från helvetet. Nova flyr från platsen men lämnar
spår och blir snart misstänkt för morden av polisen. Hon försöker själv ta reda på vem mördaren är och
varför denne verkar följa hennes egen lista på miljöbovar. Frågetecknen blir allt fler. Varför återkommer
ständigt referenser till Syndafloden och Noas ark? Vem har genomsökt Novas hus i Gamla stan? Var
hennes mors död verkligen en olycka? Vem försöker sätta dit Nova för morden? Åsa Schwarz är både
managementkonsult med inriktning på informationssäkerhet och författare. Att hon förstår sig på hackers,
virus och IP-adresser inser läsaren direkt. Hon tar också risken att använda verkliga människor och
händelser i sina böcker.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fields of the Nephilim - Wikipedia

Nephilim were powerful monstrosities with limited intelligence, that were venerated by the Cult of Yore,
who saw them as the "Old Gods". As such ...

Nefilim - översättning - Svenska-Tyska Ordbok - Glosbe

Fields of the Nephilim are an English gothic rock band formed in Stevenage, Hertfordshire, England in
1984. The band's name refers to a Biblical race of ...

Vilka var nefilim, jättarna i Bibeln? - jw.org

Fråga: Jag har hört att ordet Nefilim bokstavligen på äldre hebreiska betyder "de som kastats ned på
Jorden", stämmer det? (B.N.) Nefilim översätts oftast med ...
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Nefilim

https://www.bo-fi.club/?p=NEFILIM&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=NEFILIM&ln=se
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