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BESKRIVNING

Jacob Seger har lämnat sitt gamla liv i Sverige bakom sig och har just anlänt till Beirut där han ska
praktisera på den svenska ambassaden. På en fest lär han känna den mystiske Yassim, som påstår sig vara
krigsfotograf, och de blir snabbt mer än vänner. En kväll överraskas Jacob i sin lägenhet av Myriam som
jobbar för den svenska militära underrättelsetjänsten. Hon hävdar att Yassim är terrorist och ger Jacob ett
ultimatum. Hans värld vänds upp och ned. Ska han lita på Myriam? Ska han förråda sin vän? Samtidigt är
Klara Walldéen i den östgötska skärgården för att begrava sin morfar. Som stöd har hon sin väninnan
Gabriella. Men något verkar tynga Gabriella. Saker ställs på sin spets när väninnan grips i en dramatisk
antiterror-operation på sitt advokatkontor i Stockholm. I jakten på en förklaring hittar Klara en anteckning
om ett hemligt möte. Nu är det upp till henne att lägga pusslet. Spåren leder henne till Bryssel - och verkar
sträcka sig vidare mot Beirut. Vem är vän och vem är fiende? Med denna andlöst spännande thriller
bevisar Joakim Zander än en gång att han är en mästare i genren.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Emil Jönssons fina ord till vännen Marcus Hellner - efter hans farväl ...

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel anländer till grevinnan Alice Trolle Wachtmeisters begravning i
Trolle Ljungby kyrka 12 juli 2017. Foto: Johan Nilsson/TT

Nära vännen om Lönner: "Fantastisk förmåga att se möjligheter"

Frank Andersson avled under söndagen efter en hjärtoperation tidigare i veckan. Vännen och
fotbollslegendaren Glenn Hysén har nyss tagit del av ...

Vännen: Khloé Kardashian har gjort slut med Tristan Thompson - YouTube

Stämningen är tryckt i centrala Huskvarna efter det brutala mordet på EU-migranten på kvällen den 7
augusti. Utanför Rosengallerian, där han brukade sitta om ...
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