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Da Danmark gik ned Claes Blom Hent PDF En hidtil ukendt type angreb rammer den danske del af Internettet
og lammer hele landets digitale infrastruktur. Den ubetydelige computernørd, Magnus Søblomst, kommer
tilfældigvis på sporet af bagmændene som viser sig ikke at være nær så tilfældige. Han får hjælp af en

udbrændt politibetjent og en rutineret dykkerinstruktør, og sammen må de gå gennem ild og vand for at sikre
Danmarks digitale fremtid og redde kærligheden, før det er for sent. Hver især må de samtidigt bryde deres

egne grænser og overkomme frygten for både fortid, nutid og fremtid. "Det er en atypisk spændingsroman om
cyberkriminalitet, undervandseventyr og desperat kærlighed. Bogens handling og dens personer er fiktive,

men henter inspiration fra vore dages digitale og våde virkelighed og tilsætter så en tiltrængt mængde humor,
action og nutidig socialrealisme" Udgivet på SAXO.coms selvudgiver-platform "SAXO Selvudgiver". Læs

mere om hvordan du selvudgiver på: saxoselvudgiver.com
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