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BESKRIVNING

Spänningsromanen som blivit en internationell framgång redan före utgivning - boken är hittills såld till
25 länder och filmrättigheterna till Warner Brothers. I Amsterdam uteblir en ung språkforskare från en
middag med sin pojkvän, utan att lämna minsta spår. I Berlin dödas en okänd man i en gränd och förs bort
i en ambulans. Och i Stockholm försvinner den 50-årige före detta kryptologen William Sandberg från
sjukhuset efter att ha försökt ta sitt liv. På ytan händelser som bara tycks beröra de närmaste men som är
de oundvikliga konsekvenserna av en väl förborgad hemlighet. När William Sandberg vaknar upp efter ett
misslyckat självmordsförsök är han bortförd av en organisation och förd till ett slott någonstans i Europa.
Där invigs han i hemligheten bakom ett kodat meddelande ? en omfattande text från en okänd avsändare,
vars kryptering William Sandberg får i uppdrag att lösa. Samtidigt vägrar Christina, journalist och
Williams före detta fru, att acceptera sin exmakes försvinnande. Tillsammans med sin assistent Leo
påbörjar hon en jakt som för henne allt närmare sanningen - och till alltmer fasansfulla insikter om vad
som står på spel. För snart står det klart att målet inte är det som William tror och att organisationen har
dolda planer. Tillsammans med sin medfånge, sumerologen Janine, kämpar han för att lösa gåtan bakom
meddelandet innan tiden rinner ut.Slutet på kedjan är en spänningsroman som sträcker sig från Stockholm
och vidare ut i världen, i en förödande händelsekedja som ifrågasätter vårt eget ursprung samtidigt som
den hotar hela mänsklighetens framtid.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Best of Brands har slut på pengar - nu ansöker kedjan om rekonstruktion ...

"En otroligt spännande kamp mot klockan tar sin början redan de första sidorna och fortsätter till slutet.
Olsson har skrivit en trovärdig och mäktig thriller ...

Slutet på kedjan | Läsa & Lyssna

2014, MP3 cd-skiva. Köp boken Slutet på kedjan hos oss!

Recension av Slutet på kedjan, Fredrik T Olsson: Mänskligheten hotas i ...

Slutet på kedjan av Olsson, Fredrik T: Spänningsromanen som blivit en internationell framgång - boken är
hittills såld till 25 länder och filmrättigheterna ...
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SLUTET PÅ KEDJAN

https://www.bo-fi.club/?p=SLUTET%20P%C3%85%20KEDJAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SLUTET%20P%C3%85%20KEDJAN&ln=se
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