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BESKRIVNING
Rickard Häll, operatör och veteran i Sveriges hemliga specialförband Särskilda Skyddsgruppen, har
bestämt sig för att dö. Händelserna i Kongo under Operation Artemis skakade om honom på ett sätt han
inte varit beredd på. Efter att ha drabbats av posttraumatiska ångestproblem och sagt upp sig från jobbet
som varit hans liv finner han sig ensam och deprimerad i ett samhälle som inte har en tydlig plats för
någon med hans färdigheter.Hans syster Sandra, nybliven journalist, fattar ett lika oväntat som
ovälkommet beslut. Hon tänker inte låta Rickards psykiska ohälsa stå i vägen för henne och i ett försök att
göra sig ett namn har hon sin oerfarenhet till trots beslutat sig för att resa till Bagdad för att följa
maktöverlämnandet sommaren 2004.Hon vet inte vad hon ger sig in på men Rickard vet av egen erfarenhet
precis hur farligt där är. Mer lockad av riskerna än avskräckt fattar Rickard ett beslut. I en stad full av
motsättningar, där konflikter löses med våld och där civila västerlänningar är lovligt byte kommer hans
naiva syster inte ha en chans. Inte på egen hand. Hans samvete tvingar honom att lägga sina planer åt sidan,
ta anställning vid en privat säkerhetsfirma och ännu en gång möta kriget.Rickard kastas in i en värld
utanför lagen. En våldsam värld där "cash is king" och där lojalitet hänger på vem som betalar bäst. Hans
värsta farhågor besannas när Sandras nyfikenhet placerar henne i blickfånget för en internationell liga av
krigsprofitörer...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Nytt typfall om gråzon till totalförsvarsplaneringen - foi.se
I Japan har tatueringar länge varit tabu och kopplas till kriminella gäng. Många badhus säger blankt nej till
gaddade besökare. Tatuerarna befinner ...
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Lyrics to 'gråzon' by Hov1: Vi är farliga som laddade vapen med ammo över bröstet Mitten av staden med
ekande röster för Fågeln Fenix så vi föder i
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