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BESKRIVNING

Clancys bästa sedan Jakten på Röd Oktober!President Jack Ryan har knappt hunnit installera sig i Vita
Huset förrän han ställs inför ett allvarligt hot från öst. Kina planerar en attack mot Taiwan och en ny typ av
robotar hotar den amerikanska flottan.Den här gången är katastrofen närmare än någonsin och sonen Jack
Ryan Jr, som arbetar vid den hemliga underrättelsetjänsten The Campus, kallas in. Det är bara ett problem:
någon hotar att spränga deras täckmantel i småbitar.Som alla Clancys #1 New York Times bästsäljare är
Rött hot full av initierade detaljer och tätskrivna actionscener. Det är en otäckt realistisk thriller som
läsarna korat till Clancys bästa på 2000-talet."Mycket läsvärd." Publishers Weekly"Clancy regerar
fortfarande." The Washington Post"Lika visuellt som på filmduken, men kryddat med snygg, kärnfull och
hårt driven prosa." Chicago Tribune"Spännande karaktärer och actionfyllda scener som kommer att hålla
dig på helspänn från början till slut." The Book ReporterInnan han blev författare var Tom Clancy en
försäkringsmäklare med passion för marinhistoria. Han hade läst engelska vid Baltimores Loyola College,
och drömmen om att skriva en bok hade han burit med sig sedan barnsben. Hans första roman, Jakten på
Röd oktober, fick lysande recensioner och toppade New York Times bästsäljarlista efter att president
Reagan beskrivit den som den perfekta historien. Sedan dess har Clancy etablerat sig som en omisskännlig
mästare på att blanda autentisk realism med intrikata konspirationer och knivskarp spänning. Tom Clancy
kallas ibland författaren som skapade den internationella thriller-genren. Flera av hans böcker har blivit
storfilmer och han är en av ytterst få som sålt över två miljoner ex i en förstaupplaga. Med Rött hot är han
tillbaka på toppen
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Rött Hot - LitteraturMagazinet, Sveriges största litterära magasin

Clancys bästa sedan Jakten på Röd Oktober! President Jack Ryan har knappt hunnit installera sig i Vita
Huset förrän han ställs inför ett allvarligt hot från öst.

Rött hot by Tom Clancy - goodreads.com

Extra MP3-CD medföljer! Världens främste författare av internationella thrillers är tillbaka. Rött hot
koras av läsarna till Clancys bästa på länge.

Rött läppstift, hot or not..? - Desiree Nilsson - dessies.com

Köp Rött hot. Världens främste författare av internationella thrillers är tillbaka. Rött hot koras av läsarna
till Clancys bästa på länge. President Jack ...
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RÖTT HOT

https://www.bo-fi.club/?p=R%C3%96TT%20HOT&ln=se
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