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Svart stjärna 1 Jesper Ersgård, Joakim Ersgård boken PDF Hur reagerar militären och myndigheterna när ett
fullsatt passagerarplan plötsligt helt försvinner under sin inflygning mot Arlanda? På väg från Los Angeles

till Stockholm försvinner en Boeing 777, med över 200 passagerare, spårlöst över Dalarna. Ingen
nedslagsplats hittas. Sverige går omedelbart in i högsta beredskapsläge i tron att det är en terrorattack.Thana
"Monty" Montgomery, som precis firat att hon fått sitt drömjobb på Rymdstyrelsen, är en av de experter som
Försvarsstaben kallar in. Snart sätts hon, tillsammans med ex-agenten Henry Ja ger och en expert från NASA,
Dr Hyman, på ett spaningsplan med kurs mot Dalarna. Men det dröjer inte länge förra n räddningsteamet
hamnar i en fientlig miljö, på en annan planet.Nu måste de inte bara hålla sig vid liv utan även hitta en väg
tillbaka till jorden för att varna mänskligheten för den mest ondskefulla fiende som universum träffat på.
Svart stjärna är en filmiskt berättad science fiction-thriller, ett fantastiskt men realistiskt rymdäventyr om

några människor strandsatta på en främmande planet.

Lyssnarkommentarer på Storytel':

"Spännande bok. Intressanta karaktärer."

"Spännande från början till slut!"

"Inte alls min genre, men så himla bra och spännande! Förstår inte hur jag ska kunna vänta på fortsättningen!"

 

Hur reagerar militären och myndigheterna när ett fullsatt
passagerarplan plötsligt helt försvinner under sin inflygning mot
Arlanda? På väg från Los Angeles till Stockholm försvinner en

Boeing 777, med över 200 passagerare, spårlöst över Dalarna. Ingen
nedslagsplats hittas. Sverige går omedelbart in i högsta

beredskapsläge i tron att det är en terrorattack.Thana "Monty"



Montgomery, som precis firat att hon fått sitt drömjobb på
Rymdstyrelsen, är en av de experter som Försvarsstaben kallar in.
Snart sätts hon, tillsammans med ex-agenten Henry Ja ger och en
expert från NASA, Dr Hyman, på ett spaningsplan med kurs mot

Dalarna. Men det dröjer inte länge förra n räddningsteamet hamnar i
en fientlig miljö, på en annan planet.Nu måste de inte bara hålla sig

vid liv utan även hitta en väg tillbaka till jorden för att varna
mänskligheten för den mest ondskefulla fiende som universum träffat
på. Svart stjärna är en filmiskt berättad science fiction-thriller, ett
fantastiskt men realistiskt rymdäventyr om några människor

strandsatta på en främmande planet.

Lyssnarkommentarer på Storytel':

"Spännande bok. Intressanta karaktärer."

"Spännande från början till slut!"

"Inte alls min genre, men så himla bra och spännande! Förstår inte
hur jag ska kunna vänta på fortsättningen!"
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