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Kodeord Firewall Andy McNab Hent PDF Nick Stone er ikke populær i Secret Intelligence Service. Men han
skal bruge penge og accepterer et freelancejob til 300.000 dollars. Jobbet er at kidnappe en russisk mafiaboss
og aflevere ham i Sankt Petersborg. Nick tror, at hans problemer er løst, men de er først ved at begynde. Nick
skal dykke ned i Estlands underverden, hvor uforsonlige fjender bekæmper hinanden. Rusland har lanceret en

samlet offensiv i cyberspace og forsøger at hacke sig ind på de mest følsomme militærhemmeligheder.
Amerikanerne og englænderne forsøger at komme russerne i forkøbet. Mens mafiaen har sin egen brutale
løsning på problemerne. "McNab skriver godt, og det er tydeligt, han kender sit stof indefra fra tiden som
elitesoldat i SAS. Både handling og plot er meget realistisk og viser, hvor skrøbeligt et samfund, der er

afhængig af elektronikkens velsignelser, i virkeligheden er." - Bibliotekernes lektørudtalelse OM
FORFATTEREN Andy McNab har skrevet adskillige bestsellere på baggrund af sine oplevelser i elitestyrken.
Han holder desuden foredrag for sikkerheds- og efterretningstjenester både i Amerika og England. Kodeord

Firewall er den tredje i rækken af spændingsromaner om den tidligere CIA-agent Nick Stone.

 

Nick Stone er ikke populær i Secret Intelligence Service. Men han
skal bruge penge og accepterer et freelancejob til 300.000 dollars.
Jobbet er at kidnappe en russisk mafiaboss og aflevere ham i Sankt
Petersborg. Nick tror, at hans problemer er løst, men de er først ved
at begynde. Nick skal dykke ned i Estlands underverden, hvor
uforsonlige fjender bekæmper hinanden. Rusland har lanceret en

samlet offensiv i cyberspace og forsøger at hacke sig ind på de mest
følsomme militærhemmeligheder. Amerikanerne og englænderne
forsøger at komme russerne i forkøbet. Mens mafiaen har sin egen
brutale løsning på problemerne. "McNab skriver godt, og det er



tydeligt, han kender sit stof indefra fra tiden som elitesoldat i SAS.
Både handling og plot er meget realistisk og viser, hvor skrøbeligt et

samfund, der er afhængig af elektronikkens velsignelser, i
virkeligheden er." - Bibliotekernes lektørudtalelse OM

FORFATTEREN Andy McNab har skrevet adskillige bestsellere på
baggrund af sine oplevelser i elitestyrken. Han holder desuden

foredrag for sikkerheds- og efterretningstjenester både i Amerika og
England. Kodeord Firewall er den tredje i rækken af

spændingsromaner om den tidligere CIA-agent Nick Stone.
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