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BESKRIVNING

Red Team är en hemlig grupp specialister som arbetar på uppdrag av den svenska militära
säkerhetstjänsten. Under ett säkerhetstest av Ringhals kärnkraftverk upptäcker de ett förberett sabotage och
kort därefter utsätts gruppen för ett attentat.Vem kan de lita på? Och varför drabbas vatten- och
elförsörjning runt om i Europa av driftstörningar?Under ledning av kustjägarofficeren och operatören
Gustav Sterner måste Red Team ta upp jakten för att stoppa en konspiration som hotar att förändra Europa
för alltid."Parsifaldirektivet" är den andra boken av Kaj Karlsson och en fristående fortsättning på
succédebuten "Operation Nordvind" om terrorister i Sverige och Ryssland. Handlingen rör sig från
Ringhals kärnkraftverk via Luganos finanskvarter och EU:s innersta kretsar i Bryssel till
mångmiljonstaden Istanbul.Sagt om boken:"... berättarstil och upplägg på handlingen påminner mycket om
David Baldacci ..." (Ljudboksbloggen)"... välskriven och spännande. Ser redan fram emot nästa del!" (Erik
Hultgrens bokhandel)"Kaj Karlsson är en värdig efterträdare till Jan Guillou." (Kim M Kimselius)Kaj
Karlsson är analytiker och f d kustjägarkapten. Besök hans webbsida www.kaj-karlsson.page.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Parsifal direktivet | 29,00 kr | Bok av Kaj Karlsson

Pris: 89 kr. E-bok, 2014. Laddas ned direkt. Köp Parsifaldirektivet av Karlsson Kaj på Bokus.com.

Parsifaldirektivet / E-bok - sormland.elib.se

Fri Frakt 1,6 miljoner svenska kunder - Köp Parsifaldirektivet 9789197957625 från Sveriges största
fyndvaruhus. Passa på att fynda redan idag!

PARSIFALDIREKTIVET | DAST Magazine

Ladda ner Parsifal Direktivet som Ljudbok till din mobil 100% gratis i 14 dagar!
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PARSIFALDIREKTIVET
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