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Dødelig konspiration Andy McNab Hent PDF Nick Stones fremtid har aldrig set mere sort ud. Hans
plejedatter er blevet slået ihjel, og han kan ikke se nogen god grund til ikke at følge hende i døden. Men så
bliver han kontaktet af en mand, som han reddede 10 år tidligere. Fotografen Jerry vil have Nick til at hjælpe
sig med at opspore en muslimsk leder.Nu går turen til det okkuperede og sønderskudte Baghdad, hvor de
udsættes for et attentatforsøg og bliver nødt til at flygte videre til Bosnien. Her kommer Nick og Jerry efter

megen dramatik endelig i kontakt med den mand, som de søger.

Andy McNab slog sit navn fast med bogen Bravo to nul om sine oplevelser i elitestyrken SAS under
Golfkrigen. Efterfølgende har han skrevet en række spændingsromaner baseret på sine oplevelser i

elitestyrken, som alle er strøget til tops på bestseller-listerne i England.
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følge hende i døden. Men så bliver han kontaktet af en mand, som
han reddede 10 år tidligere. Fotografen Jerry vil have Nick til at
hjælpe sig med at opspore en muslimsk leder.Nu går turen til det
okkuperede og sønderskudte Baghdad, hvor de udsættes for et
attentatforsøg og bliver nødt til at flygte videre til Bosnien. Her

kommer Nick og Jerry efter megen dramatik endelig i kontakt med
den mand, som de søger.

Andy McNab slog sit navn fast med bogen Bravo to nul om sine
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