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Ny bok av Tom Clancy, teknothrillerens mester og en av verdens mestselgende krimforfattere.

Når Død eller levende begynner, er krigen mot terror langt fra vunnet. Likevel virker det som president
Kealty, som har overtatt Det hvite hus etter Jack Ryan, ikke prioriterer denne kampen.
Emiren, en sadistisk drapsmann som står bak de mest grusomme terroranslag mot Vesten, har lenge klart å
holde seg skjult for både allierte styrker og etterretningstjenester, men nå er "the Campus" på sporet av ham.
Jack Ryan Jr. og Caruso-brødrene får ordre om å fange Emiren, død eller levende, og de skyr ingen midler for
å nå målet.
Tom Clancy (f. 1947) er opphavsmannen til sjangeren 'teknothriller'. Siden debuten Jakten på Rød Oktober
(1986) har han stadig imponert med sine omfattende kunnskaper om moderne våpensystemer, teknologi og
terrorisme i filmatiserte bestselgere som Patriotenes spill og Overhengende fare.

Død eller levende er Clancys første bok på sju år.
Livets små og store øyeblikk fanger du enkelt med et videokamera. Ett trykk og du er klar for enhver situasjon
du ønsker å dele med familie og venner i fantastisk. Balders død. Den vakre og rettferdige Balder drømte store
drømmer om at hans eget liv var i fare.
Han fortalte æsene om drømmene sine, og de rådslo med. Radioaktiv stråling har bidratt til livets utvikling,
men store doser kan spre sykdom og død. Likevel er kullkraft mye mer helseskadelig. Denne siden gir en
oversikt over reglene som bestemmer hvem som er arvinger. Hovedregelen er at du er arving hvis du er
tilgodesett i avdødes testamente, eller hvis. Jeg må si litt igjen om Pilpinto og en tur vi hadde dit nylig. Folket i
den lille lansbyen er utrolig gjestfrie, og det mangler ikke på mat når vi kommer.

