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Det Endelige Valg Joel Rosenberg Hent PDF Det Endelige Valg er en del af Joel C Rosenbergs politiske
thrillerserie, der allerede har toppet New York Times bestsellerlister. Læs den fantastiske historie om Wall
Street-strategen Jon Bennett og CIA-agenten Erin McCoy. Med Saddam Hussein og Yasser Arafat ude af
billedet, ser det nu ud til, at Mellemøsten går en strålende fremtid i møde med både velstand og sikkerhed.
Med hjælp fra den amerikanske præsident, som prøver på at sprede frihed og demokrati, har israelerne og

palæstinenserne underskrevet en historisk fredsaftale. Volden er faldende og økonomien er blomstrende. Men
i horisonten ulmer et nyt onde. Efter at Ruslands rigeste oliesheik er blevet dræbt, balancerer Moskva

pludselig på kanten til politisk kaos. En diktator rejser sig, og Rusland begynder at forberede sig på krig. Iran
bygger i al hast masseødelæggelsesvåben, og Babylon går igen dets oprindelige storhed i møde. En ny
Ondskabens Akse ser ud til at være på vej. Og Jon Bennett og Erin McCoy - de to seniorrådgivere i Det
Hvide Hus - er endnu engang fanget i krydsilden og står pludselig overfor deres livs mest hårrejsende

spørgsmål: ER VERDEN HASTIGT PÅ VEJ MOD DOMMEDAG - SOM DET BLEV FORUDSAGT AF EN
PROFET FOR MERE END 2500 ÅR SIDEN?

 

Det Endelige Valg er en del af Joel C Rosenbergs politiske
thrillerserie, der allerede har toppet New York Times bestsellerlister.
Læs den fantastiske historie om Wall Street-strategen Jon Bennett og
CIA-agenten Erin McCoy. Med Saddam Hussein og Yasser Arafat
ude af billedet, ser det nu ud til, at Mellemøsten går en strålende

fremtid i møde med både velstand og sikkerhed. Med hjælp fra den
amerikanske præsident, som prøver på at sprede frihed og demokrati,

har israelerne og palæstinenserne underskrevet en historisk
fredsaftale. Volden er faldende og økonomien er blomstrende. Men i
horisonten ulmer et nyt onde. Efter at Ruslands rigeste oliesheik er
blevet dræbt, balancerer Moskva pludselig på kanten til politisk kaos.
En diktator rejser sig, og Rusland begynder at forberede sig på krig.



Iran bygger i al hast masseødelæggelsesvåben, og Babylon går igen
dets oprindelige storhed i møde. En ny Ondskabens Akse ser ud til at
være på vej. Og Jon Bennett og Erin McCoy - de to seniorrådgivere i

Det Hvide Hus - er endnu engang fanget i krydsilden og står
pludselig overfor deres livs mest hårrejsende spørgsmål: ER
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