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Mona Dan T. Sehlberg Hent PDF MONA er et nysgerrigt barn, en elsket datter.
MONA er en computervirus, designet til at få et helt land til at gå i opløsning.

MONA er en hæsblæsende thriller, der kombinerer en engageret og fantasiæggende handling med interessante
personer.

It-forskeren Eric Söderqvist er tæt på et gennembrud med Mind Surf, et tankebaseret styresystem. Den første,
der afprøver systemet, er hans kone, Hanna, der er ansat i en israelsk bank i Stockholm. Kort tid efter får hun
høj feber og voldsomme hallucinationer. Det ligner en virusinfektion, men lægerne kan ikke identificere den.
Eric ser en sammenhæng mellem Hannas sygdom og en aggressiv computervirus ved navn Mona, der er ved
at lægge Israels banksystem ned. Fulgt af både Mossad og Hizbollah rejser Eric til Mellemøsten, desperat

efter at finde virussens skaber – og dermed måske få fat i en antivirus.
I Stockholm er en person allerede død af virussen, og Hanna bliver hastigt mere og mere syg.

MONA er første bog af to. Den næste bog kommer til at hedde SINON.

"...en fabelagtigt god forfatter, som med Mona har leveret en af årets bedste overraskelser på
spændingsfronten.
Weekendavisen

Svensk thriller-debutant serverer en overdådig anretning, hvor intet fra spændingslitteraturen og tilgrænsende
genrer mangler.
Jyllands-Posten

Det er en utrolig indviklet, men samtidig også meget spændende historie, som forfatteren ruller ud, og
læseren rives med i det utrolige men også ganske overbevisende plot.

Litteratursiden.dk

Hæsblæsende spændingsbog for dem, der ikke står tilbage for tanken om spektakulær og banebrydende ny
teknologi.

Lektørudtalelse

Uhyre spændende hele vejen igennem – og kan varmt anbefales
Bogpusheren.dk

Jeg ved at `Mona´ er den første af to bøger, og jeg glæder mig helt vildt til at høre hvad der mere skal ske
Krimifan.dk"
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