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BESKRIVNING

Efter ett gräl där Linneas pojkvän Kristoffer gör slut berättar han att han tänker lägga ut nakenbilder av
henne på nätet. Trots att han är berusad sätter han sig bakom ratten och kör därifrån. Strax efteråt blir
Linneas lillebror, som är på väg hem efter en fotbollsmatch, dödad av en rattfull bilist. Linnea är övertygad
om att det är Kristoffer som kört ihjäl honom. Beväpnad med en morakniv söker hon upp Kristoffer men
ångrar sig. En märklig slump gör att någon bestämt sig för att ta livet av Kristoffer och fullföljer det
Linnea inte vågade.Kristoffer var ett datorgeni och hade utvecklat ett spel som förmodligen skulle bli en
världssuccé. När ytterligare två unga män med koppling till Kristoffer mördas blir profilerade Ella Werner
allt mer övertygad om att datorspelet är nyckeln till lösningen.Sanningen är värre än hon kunnat ana. I
spelet döljer sig en trojan som om den aktiveras från miljontals datorer kan få hela städer att kollapsa. Än
en gång för slumpen Linnea i mördarens väg. Omedvetet sätter hon polisen på rätt spår och riskerar sitt
eget liv. Kommer de att hinna rädda både henne och världen?Trojanen är den fjärde fristående delen i Mats
Ahlstedts populära serie om profilerare Ella Werner vid Göteborgspolisen."Mats Ahlstedt har utvecklats
till ett av svensk kriminallitteraturs säkra kort." NISSE SCHERMAN, DAST MAGAZINE"Intrigen är
spännande och detär driv i berättandet." CRIMEGARDEN"Rappt och väldigt spännande" MIAS
BOKHÖRNA
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Trojan horse (computing) - Wikipedia

Det är inte säkert att ett antivirusprogram kan hjälpa dig att ta bort Polis-trojanen om du redan har blivit
smittad, men du ska alltid ha ett bra virusskydd för ...

What is a Trojan Virus? - Definition - Kaspersky Lab US

In computing, a Trojan horse, or Trojan, is any malicious computer program which misleads users of its
true intent. The term is derived from the Ancient Greek story ...
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