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BESKRIVNING

Beskrivning:En ny socialdemokratisk regering med statsminister Sten Lovén i spetsen har tagit över
landet. Anton Modins son sitter på den slutna anstalten i Norrtälje efter händelserna vid Bilderbergmötet i
Grisslehamn för nästan tre år sedan. Krafter inom CIA och Mossad vill ha honom utlämnad. De anser att
han är en livsfarlig terrorist och att han utgör ett potentiellt hot mot västvärlden. Dessutom är han operatör
för den ryska underrättelsetjänsten GRU och numera rysk medborgare. Blir han utlämnad kommer han att
förhöras under tortyr, kanske på Guantánamobasen. Det vet Modin, och han frågar sig om den nya
regeringen kan stå emot påtryckningarna från världens två mäktigaste underrättelsetjänster. Något måste
göras, innan det är försent ...En Säpoutredare, Camilla Novak, söker upp Modin. Hon gräver i det
hemligstämplade fallet med professor Sven Olin, vetenskapsmannen som försvann spårlöst sommaren
1986 i Grisslehamn. Hon misstänker att Modin vet något om fallet eftersom han vid den tiden jobbade för
underrättelsetjänsten och dessutom var sommarboende i Grisslehamn.Vetenskapsmannen är den sjätte
fristående delen i Anders Jallais serie med politiska thrillers om den före detta SSI-agenten Anton Modin.
Berättelsen bygger på verkliga händelser i Sverige under kalla kriget.Författaren Anders Jallai är en av
landets ledande thrillerförfattare. Han har en bakgrund som kustjägare i marinen och stridspilot i
flygvapnet. Han har medaljerats av Hans Majestät Konungen och chefen för den Ryska marinen. 2004 blev
han utsedd till årets projektledare för arbetet med, och fyndet av den försvunna svenska DC-3:an.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vetenskapsmannen - Böcker - CDON.COM

Elias Fries - en produktiv vetenskapsman Redan som tonåring började Fries att skriva uppsatser om
naturen. År 1811, då han fyllt 17 år, fick han sina första ...

Galileo Galilei - den förste vetenskapsmannen | SO-rummet

Det är amerikanskt i toppen inför sista ronden av Dubai Desert Classic. Bryson DeChambeau, även kallad
"Vetenskapsmannen", leder på 15 under par efter ...

Vetenskapsmannen - Ljudbok & E-bok - Anders Jallai - Storytel

Emanuel Swedenborg - vetenskapsmannen som talar med änglar Avsnitt 25 av 30 Produktionsår: 2017
Längd: 29:25 Tillgängligt till: 30 juni 2021. Naturvetaren Emanuel ...
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VETENSKAPSMANNEN
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