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Sidste udkald Andy McNab Hent PDF Det er sidste udkald for Nick Stone, freelanceagent i Secret
Intelligence Service. Hans arbejdsgiver kan uden videre benægte ethvert kendskab til hans aktiviteter, men da

han forkludrer et officielt godkendt attentatforsøg, får han et ultimatum af sine chefer. Han skal tage til
Panama og gøre arbejdet færdigt, eller hans 11-årige plejedatter Kelly vil dø.

På andre tidspunkter i hans liv ville det ikke være noget problem for en mand med Stones færdigheder og
erfaringer. Men Stone er ude af balance og kæmper for at samle stumperne i sit liv sammen og finde en

løsning på det hjerteskærende problem, som vedrører Kellys fremtid. Da han ankommer til Panama, er han tæt
på et følelsesmæssigt sammenbrug.

I Mellemamerikas ufremkommelige jungle forbereder Stone sig på at udføre opgaven, hjulpet af Aaron og
Carrie, to amerikanske videnskabsfolk, specialister i økologi og med forbindelser til CIA. Han finder dog
hurtigt ud af, at intet i Panama er, hvad det giver sig ud for at være, og at han selv er i centrum af en

dødbringende sammensværgelse, som omfatter colombianske guerillaer, USA's regering og kinesisk big
business.

Hundredvis af uskyldige liv er på spil...

 

Det er sidste udkald for Nick Stone, freelanceagent i Secret
Intelligence Service. Hans arbejdsgiver kan uden videre benægte
ethvert kendskab til hans aktiviteter, men da han forkludrer et

officielt godkendt attentatforsøg, får han et ultimatum af sine chefer.
Han skal tage til Panama og gøre arbejdet færdigt, eller hans 11-årige

plejedatter Kelly vil dø.

På andre tidspunkter i hans liv ville det ikke være noget problem for
en mand med Stones færdigheder og erfaringer. Men Stone er ude af
balance og kæmper for at samle stumperne i sit liv sammen og finde
en løsning på det hjerteskærende problem, som vedrører Kellys

fremtid. Da han ankommer til Panama, er han tæt på et
følelsesmæssigt sammenbrug.

I Mellemamerikas ufremkommelige jungle forbereder Stone sig på at
udføre opgaven, hjulpet af Aaron og Carrie, to amerikanske

videnskabsfolk, specialister i økologi og med forbindelser til CIA.
Han finder dog hurtigt ud af, at intet i Panama er, hvad det giver sig

ud for at være, og at han selv er i centrum af en dødbringende
sammensværgelse, som omfatter colombianske guerillaer, USA's

regering og kinesisk big business.

Hundredvis af uskyldige liv er på spil...



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Sidste udkald&s=dkbooks

