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BESKRIVNING

Två självmordsbombare. Samma klockslag, olika huvudstäder. En ung svensk hittas mördad på ett
hotellrum i Manila. Finns det ett samband? Somalia, Afghanistan, Irak, Sydamerika. Den före detta
legosoldaten Jakob Nilsson har levt sitt yrkesliv på några av jordens farligaste platser. Nu har han flyttat
hem till Sverige och försöker finna sig till rätta på ett tryggt kontorsjobb som säkerhetskonsult. Jobbet får
dagarna att gå, men Jakob kämpar mot både vardagens tristess och det självförakt hans livsval har orsakat.
En gång i tiden levde han ett vanligt svenssonliv i Stockholm men de långa perioderna utomlands trasade
sönder familjen. Hans vuxne son Pontus vill inte längre veta av honom. Ett telefonsamtal förändrar
plötsligt allt och snart sitter Jakob på ett flyg till Manila. Där möter han ett Filippinerna långt bortom
kritvita stränder och femstjärniga hotell. En värld präglad av fattigdom, korruption och religiös
extremism. Där ett människoliv inte är värt någonting. En värld som hans son tydligen blivit en del av. En
värld som Jakob alltför väl känner igen Kuriren är en internationell thriller inspirerad av verkliga
händelser och författarens egna upplevelser från den globala säkerhetsbranschen. Med ett effektivt språk
och en snabb berättarstil skildrar Henrik Blanckert en mörk historia som är lika trovärdig som spännande.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kuriren - Henrik Blanckert - Bok (9789176292648) | Bokus

Kenneth Lindqvist började jobba NSD 1975. Det som skulle bli ett sommarjobb kom att vara i 43 år.

Wallander - Kuriren - Wikipedia

Pris: 204 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Kuriren av Henrik Blanckert (ISBN
9789176292648) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...

Söderhamns-Kuriren - helahalsingland.se

Eskilstuna-Kuriren, Eskilstuna, Sweden. 21,245 likes · 4,514 talking about this. Eskilstuna-Kuriren är
Sörmlands största dagstidning och har sitt...
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KURIREN
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