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Den Serbiske Forbindelse Lars Ørlund Hent PDF I Den Serbiske Forbindelse er John Norton tilbage som
efterretningsagenten med viden og indsigt til at stoppe en række attentater under De olympiske Lege i

London 2012.
I Nordafrika har det arabiske forår udviklet sig til en blodig sekterisk krig, og i London gør man klar til at
afholde de største og mest prestigefyldte Olympiske Lege nogensinde. Tusinder af statsoverhoveder og VIP-

personer vil snart være til stede på de mange stadions, men kan man garantere deres sikkerhed?
På ”Legoland”, MI6s hovedkvarter ved Themsen, fortsætter de interne magtkampe, men midt i

positionsmarkeringerne vokser også erkendelsen af, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Dette
gælder også sikkerheden omkring en Olympiade, som mange aktører sætter alt ind for at stoppe.

En serbisk højreradikal gruppe og det nye IRA planlægger attentater, Boko Haram har sendt folk til Europa,
en kendt konvertit har meldt sig på banen, og to avancerede missiler er forsvundet fra et Libyen i opløsning.
Spørgsmålet er, om det vil lykkes John Norton og hans team at standse attentaterne inden de får fatale følger?

Den Serbiske Forbindelse, der efterfølger succeserne Kapring over Kairo og Blackjack er ikke blot åndeløst
spændende men giver samtidig en dyb indsigt i den skyggeverden, som i samspillet mellem toppolitikere og

efterretningstjenester er den virkelige verdensmagt.
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