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BESKRIVNING

En kall vinterkväll 2001 förs två män ut till ett väntande flygplan på Bromma flygplats. De har fått sina
kläder uppskurna av maskerade män i rånarluvor, och barfota leds de ut till planet försedda med blöjor,
overaller, handbojor, fotbojor och huvor. Dagen därpå torteras de av Mubarakregimens säkerhetstjänst i
Egypten.Två år senare börjar tre journalister nysta i historien om de två egyptierna och ett mystiskt
flygplan med beteckningen N379P som dyker upp på en rad platser runt om i världen där människor
samtidigt verkar försvinna spårlöst. Spåren leder in i en värld med hemliga CIA-agenter, italienska
åklagare och en flygflotta med exklusiva affärsplan som transporterar en mycket speciell typ av last.Spår är
en dokumentär thriller och en spännande berättelse om tre journalisters ihärdiga sökande efter sanningen.
Men framför allt är det en berättelse om världen efter den 11 september, om svenska tjänstemän som
blundar med öppna ögon, och om en av de största politiska skandalerna i Sveriges moderna historia.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Spår - Bra podcast - 100 populära podcasts i Sverige

Statens personadressregister, SPAR. är ett offentligt register som omfattar alla personer som är
folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

Spår | Jägareförbundet Folkärna Jaktvårdskrets - Svenska Jägareförbundet

Det spår Jan Olsson, Deutsche Banks Norden-vd i en intervju med Bloomberg. "De med mycket rörligt
kapital kommer stärka sin position i marknaden ...

Spår - Wikipedia

Det finns många spännande vilda djur i Sverige, ändå ser man dem sällan. När det ligger snö på marken är
det lättare att snoka reda på vilka djur som finns ...
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Spår

https://www.bo-fi.club/?p=SP%C3%85R&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SP%C3%85R&ln=se
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