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Utsträckt på däck, med en drink i handen ligger världens mest kända kvinna. På våningen under väntar
mannen som snart ska ta hennes liv.
Hon är en ikonisk kunglighet, älskad av folket men avskydd av sin ex-man och hans mor, drottningen av
England. När hennes lyxyacht sprängs vänder sig polisen till den ende som kan hitta mördaren: den
legendariske spionen Gabriel Allon. Allons måltavla är Eamon Quinn: en bombmakare av rang, villig att döda
om priset är rätt. Vad han inte vet är att mannen han jagar inget hellre vill än att se Allon ta sitt sista andetag.
Den engelske spionen rör sig snabbt med halsbrytande vändingar mellan den glamorösa ön Saint-Barthélemy,
Belfasts bakgator och Cornwalls klippor. Än en gång bevisar Daniel Silva att han är en av världens främsta
thrillerförfattare.
Kildeløst materiale kan bli fjernet. MÅNDAGEN den 7 maj blir årets hittills varmaste dag i Arbogatrakten,
med 22 grader i skuggan frampå eftermiddagen. Den första gången som jag stötte på Åströms namn i
Säpoarkivet, var då jag jobbade med Wennerströmutredningen. juni 1944, hvor de Allierede gik i land i
Normandiet i Nordvestfrankrig under 2. Den gode historie i centrum. MÅNDAGEN den 7 maj blir årets

hittills varmaste dag i Arbogatrakten, med 22 grader i skuggan frampå eftermiddagen. Stompa, egentlig
akronym for «Stein Oskar Magell Paus Andersen», er det norske navnet på hovedpersonen i og tittelen på en
rekke humoristiske barne- og ungdomsbøker om livet på en privat kostskole skrevet av Anthony Buckeridge.
Kildeløst materiale kan bli fjernet. Romaner udvalgt med hjertet.
Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å
verifisere. Sverker Åström Här kommer sista inlägget innan semestern. Romaner udvalgt med hjertet. D-dag
(D-day) var dagen d. 6. Kildeløst materiale kan bli fjernet. SVT2 sänder ikväll klockan 20. 00 en nyinsatt
dokumentär om Sverker Åström. Romaner udvalgt med hjertet. Artikkelen bruker falske argumenter som
'mange fans var redde for…', og flere vurderende formuleringer Johan Kristian Homan är en litterär figur som
figurerar i ett antal deckare skrivna av Jan Mårtenson.

