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När Klara tillfälligtvis arbetar med samhällsdokumentärer på ett produktionsbolag i Stockholm upptäcker hon
ett foto på sig själv i Mossads databas över terrorister. Då hon tidigare, när hon bodde i Spanien, har
samarbetat med CIA, kontaktar hon sin case-officer, Louis Hornett. För att övertyga Mossad om att hon inte är
Fatima, en farlig Al-Fatah-agent, måste hon utföra ett uppdrag som rör svensk försvarsindustri, i samarbete
med MUST, den svenska militära säkerhetstjänsten. Korvetten Visby intresserar främmande makter. Det är ett
tyst, kallt och osynligt ytfartyg som utrustat med tämligen konventionella vapen utgör ett verkligt hotmot
vilket hangarfartyg som helst.
Den vidunderliga utsikten är den första boken av tre om tolken Klara Andersson. Uppföljaren heter Huset på
Carrera 9 och den tredje boken, Absintängeln.
När Klara tillfälligtvis arbetar med samhällsdokumentärer på ett produktionsbolag i Stockholm upptäcker hon
ett foto p sig själv i Mossads databas över terrorister. Då hon tidigare, när hon bodde i Spanien, har samarbetat
med CIA, kontaktar hon sin case-officer, Louis Hornett. För att övertyga Mossad om att hon inte är Fatima, en
farlig Al-Fatah-agent, måste hon utföra ett uppdrag som rör svensk försvarsindustri i samarbete med MUST,
den svenska militära säkerhetstjänsten. Korvetten Visby intresserar främmande makter. Det är ett tyst, kallt

och osynligt ytfartyg som utrustat med tämligen konventionella vapen utgör ett verkligt hot mot vilket
hangarfartyg som helst.
Vietnams høydepunkter fra Hanoi i nord over keisertidens Hué og Hoi An til det frodiggrønne Mekongdeltaet
i sør. Opplev Lisboa og de små havnebyene Estoril, Cascais og Sintra med oss! Caldera's Dolphin Suites. På
fine Caldera's Dolphin Suites er atmosfæren imøtekommende og avslappet, og den fantastiske utsikten over
havet kan man glede seg over.
Bli med til vakre Kroatia ved Adriaterhavets kyst. Adriaterhavets krystallklare vann omkranser Rovinj – en
liten fascinerende by, med lange historiske linjer. Oseania. Oseania er den minste verdensdelen, både i areal
og innbyggere (om man ser bort fra Antarktis). Australia og New Zealand er de største og mest kjente.
Dubrovnik kom på UNESCOs liste over verdens viktigste kulturminner allerede i 1979, og denne byen i
Kroatia er både den mest berømte og den mest besøkte i landet.
Rundreise til Amalfikysten i Italia? Hos Amisol finner du et stort utvalg av pakkereiser til Italia, Hellas &
Egypt. Les mer og bestill på vår nettside! Den søramerikanske odyssé begynner i sambaens og strendenes by
Rio de Janeiro med en taubaneferd opp til Sukkertoppen og dens vidunderlige utsikt. På veggen til en av de
trivelige tavernaene på havna i Skopelos henger det en falmet plakat. Plakaten er en kuriositet, og et minne fra
den tiden da. Romania med Bucuresti – myteomspunnet og vakkert. En interessant og spennende rundreise
med middelalderbyer, mektige slott og vidunderlige naturlandskap i den mest.

