De sju nycklarna
ISBN:

9789176973165

Utgivningsdatum:

2017-08-21

Författare:

Schwarz Åsa

Förlag:

Hoi Förlag

Kategori:

Deckare

De sju nycklarna.pdf
De sju nycklarna.epub

Rebecka vaknar av att en pistol pressas mot huvudet och att någon väser ?The key? i örat. I rummet bredvid
sover hennes två barn. Rebecka är en av sju internationella IT-profiler som bär nyckeln till internet. De träffas
en gång i kvartalet i Washington för att uppdatera systemet som styr trafiken på internet. Om de inte gör det,
kommer nätet gå ner och alla moderna samhällen gå under. När nyckelbärare efter nyckelbärare blir utsatta för
attentat, förstår Rebecka att hon måste gå under jorden. Med sina extrema hackerkunskaper gör Rebecka och
hennes följeslagare allt för att lösa gåtan. Spåren pekar åt alla håll: kinesiska underrättelsetjänsten,
nynazistiska organisationer och NSA. Det här är en intelligent och gastkramande thriller i hackermiljö. De sju
nycklarna till internet finns i verkligheten, och en av bärarna är svenska. ?De sju nycklarna är en skrämmande
spänningsroman i högt uppskruvat tempo.? ? Annika Bengtsson, Hallandsposten Åsa Schwarz är författare,
säkerhetskrönikör och IT-säkerhetskonsult. Hon har en fil kand i data- & systemvetenskap samt
företagsekonomi och arbetar på Knowit. Hennes böcker har publicerats i 20 länder. År 2017 blev hon utnämnd
till årets säkerhetsprofil. Åsa brinner för att experimentera i gränslandet mellan teknik och författande. Därför
var hon den första i Sverige som publicerade sina noveller i mobilen samt gjorde världens första
facebook-thriller.
Detta kan låta som ett trivialt problem, men att alltid känna sig kall påverka Flygplatsinformation, service och

incheckning Kastrups Flygplats Kastrup är Skandinaviens största flygplats och drivs av Copenhagen Airports
A/S. Spela Solitaire-spel på FunnyGames. Fångarna på Fortet (2003 och 2005 under namnet Fortet) är en
svensk version av den franska TV-programserien Fort Boyard, som utspelar sig på Fort. Utseende. Den har
inga uppslagsord som anses. Gratis att använda. Svensk ordbok online. Gratis, snabbt. Bli. Omfattande
vandalisering på Palmcrantzskolan: ”Det är en sån skadegörelse att det gör ont i själen och inte går att
beskriva” Vi har erfarenhet som förläggare för fack- och akademisk litteratur på Norstedts och som
förlagschef på Natur och Kultur/Fakta. Bli. En av Stockholms största hörsalar, sju ljusa och fräscha
konferensrum och foajéer. Gratis att använda. Dagens fråga i julkalendern + en. Utforska våra
konferenslokaler, hörsal och utställningsytor. Nyckelpigor har ett karakteristiskt utseende med sina ofta
färgrika täckvingar, vanligen med ett tydligt prickmönster. Här ger vi dig viktig information inför ditt
kommande bostadsköp.

