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BESKRIVNING

Jackie Philipsson har lämnat sitt liv i Stockholm bakom sig och tillsammans med det en 20 år lång karriär
inom den militära underrättelsetjänsten. Riskerna hon tog för att få fram hemligstämplad information från
andra sidan Östersjön hade med tiden ökat markant och känslan av att hon levde på lånad tid hade blivit
allt mer påtaglig. Rapporter om ett märkligt sjukdomsutbrott i Ekaterinburg får henne dock att misstänka
att Kreml, trots konventioner och löften, fortsatt med sin forskning på biologiska stridsmedel. Hennes
farhågor bekräftas när en av hennes tidigare ryska källor söker kontakt igen och Jackie inser att hon måste
utföra ett sista, avslutande uppdrag som underrättelseofficer.Hon kastas tillbaka in i den värld av lögner,
svek och dubbelspel som hon försökt att lägga bakom sig. Operationen visar sig bli hennes mest riskfyllda
och komplicerade någonsin, till slut vet hon inte längre vem som är hennes vän och vem som är hennes
fiende. "Tunn is" är Carolina Angelis första bok i en planerad serie spionromaner där man får följa den
svenska underrättelseofficeren Jackie Philipsson. Carolina har, precis som bokens huvudperson, ett
förflutet inom svensk underrättelseverksamhet då hon under 20 års tid arbetade inom den militära och
civila underrättelsetjänsten. Idag är Carolina konsult och föreläsare med uppdrag att utbilda företag och
myndigheter inom informationssäkerhet samt hur man motverkar spionage. Hon anlitas även som
kommentator för Sveriges Radio, TV och tidningar i frågor gällande informationsinhämtning av
främmande makt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Streama Beck - Den tunna isen (36) online | C More

US $5.24 - mäns sexiga underkläder tunn is siden indien trosor 2018. Letar du efter Herrunderkläder och
strumpor till låga priser online? Handla hos lightinthebox ...

Tunn Tunn | Facebook

Beck - Den tunna isen är en svensk TV-film som hade premiär på C More den 3 februari 2018. Filmen är
den andra i en ny serie bestående av fyra filmer baserade ...

tun - Wiktionary

Upptäck sidan med utmärkelser och recensioner för Tunn Smart LED-TV med 4K UHD 58PUS6203/12.
Eller skriv själv en recension!
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