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Sinon Dan T. Sehlberg Hent PDF Eric Söderqvists kone, Hanna, er den eneste, der har overlevet at blive ramt
af en ny, aggressiv virus, der er begyndt at sprede sig i Europa. Hendes blod indeholder de antistoffer, der skal

til for at fremstille en vaccine, og såvel de svenske myndigheder som et lyssky biotechfirma arbejder på
højtryk for at fremstille vaccinen.

Rachel Papo er Mossad-agent og en gammel bekendt af Eric. Da hun dukker op i den svenske skærgård, er
det for længst gået op for Eric og Hanna, at Hannas liv er i fare, og de er parate til at tage imod Rachels

hjælp. Men Rachel har sin egen dagsorden, som de ikke kender.

SINON er en thriller om hævnlyst, magtbegær og hensynsløshed og en fortsættelse til MONA.

"Sehlbergs nummer to er en medicoteknologithriller, der bombarderer læseren med videnskabelige facts og
samtidig holder et forrygende tempo i anvendelsen af gode gamle spændingsgreb som hurtige sceneskift med

deraf følgende cliffhangers...
Jyllands-Posten

Sinon er en international thriller, der i den grad kan pirre selv en trænet thrillerlæsers galvaniserede nerver.
Lolland-Falsters Folketidende

Velskrevet international thriller af bedste karat.
Lektørudtalelse

Sinon er en drøngod, intelligent og original historie om terror i alle former, fanatisme, hemmelige agenter,
politik, hævn og grådighed, men også en historie om kærlighed og om at gøre det rigtige i umulige

situationer.
Vildmedkrimi.dk"
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Sinon er en international thriller, der i den grad kan pirre selv en
trænet thrillerlæsers galvaniserede nerver.
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