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"Det var en livbåt från Estonia.
Anton Modin kände igen livbåtens orange kapell.

Vi är framme, tänkte Modin och såg hur Bergman och Jöran Järv
började vända sig om för att komma från sittande ställning till

liggande på mage.
Tre ljuskäglor åkte fram och tillbaka över Estonias sida. Ubåten
saktade in. Modin såg på sin dator. De var på 55 meter och hade
vraket alldeles framför sig. Ubåten hade kommit ned perfekt. Nu

stod hon stilla.
Han kunde se rader av fönster på sidan av vraket. Alla verkade hela.

Det var svart bakom fönstren. Han såg inga döda."

Drygt femton år efter Estonias förlisning bestämmer sig den före
detta underrättelseofficeren Anton Modin för att ta reda på sanningen
om varför fartyget sjönk. Han ska dyka på vraket och hämta hem sin
familj som legat begravda i djupet i alla dessa år. Dykförbud eller

inte - när rättvisa ska skipas gentemot den svenska staten får inget stå



i vägen.

ANDERS JALLAI är dykare och före detta stridspilot. Han fann den
sovjetiska ubåten S7 på svenskt vatten 1998 och det försvunna

Catalinaplanet 2003. Natoagenten är Jallais tredje roman och utgör
den fristående, sista delen i den spänningstrilogi vars första två
böcker är de omtalade och omtyckta Spionen på FRA och
Landsförrädaren. Läs mer på Anders blogg: www.jallai.se.

"En välskriven och kusligt stark avslutning på en thrillerserie om en
politisk samtid som stundtals är lika svårgenomtränglig för blotta
ögat som de mörka vattnen långt ner i Östersjön."(Gunnar Wall,

journalist och författare)

"Anders Jallai kan i dagsläget som författare närmast jämföras med
John le Carré och Fredric Forsyth. [...] Han är en god stilist och kan

verkligen trollbinda läsaren."(Mats Garme, Ölandsbladet)

"Anders Jallai läser man gärna. Väl skrivet och fantasieggande
därför att en del av det som framstår som spekulationer skulle kunna

vara sant."(Dag Sandahl, Nyheterna)

"Jallai:s skildring av dykningen inne i den skrämmande miljön på
Östersjöns botten känns otäckt realistisk. Under den spännande

läsningen känns det ökade trycket och den minskade syretillgången
hos Modin väldigt påtaglig. Närvaron är skrämmande, man svettas

och får svårt att andas."(Alf Ehn, Mariestadstidningen)

"Rasande skickligt skrivet där den verkliga anledningen till
katastrofen med Estonia är mest häpnadsväckande."(4 getingar i

Expressen/GT)

"Idag blir det en femma (5/5). Anders Jallais böcker tycker jag mycket
om, de innehåller spänning, romantik och är mycket välskrivna."

(Kristina Simars bokblogg)

"Spänning på hög nivå."(Staffan Engstrand, Norrtelje Tidning)

"Och i ett nu har jag sträckläst Natoagenten och fått insikt i att det
finns en parallell värld, som vi inte ser, mitt emellan konspiratorisk

och snäll verklighet. En oerhört spännande spionthriller att
rekommendera."(Vivian Gustin, Kulturmagazinet Kulturbloggen)

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Natoagenten&s=sebooks


Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


