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Truslen fra Kina Thomas C. Krohn Hent PDF Jacob Detlevs gode ven og kollega Hong Zhang bliver dræbt.
Med sin særlige baggrund bliver Jacob involveret i opklaringen af mordet, som viser sig at være en del af en
større terrorsag, som truer sikkerheden i Danmark og Kina. Jacob Detlev har en central rolle i jagten på

terroristerne og kommer pludselig i livsfare under indsatsen for at forhindre brugen af biologiske våben mod
udvalgte mål i København. ’Truslen fra Kina’ er en selvstændig mini-thriller i serien om virologen og
videnskabsmanden Jacob Detlev, som indgår i det danske terrorberedskab indenfor biologisk og kemisk
terrorbekæmpelse. Serien er fyldt med gruopvækkende og uhyggelige angreb med biologiske våben på

uskyldige. Du følger Jacobs hektiske opklaringsarbejde, både nationalt og internationalt, for at komme foran
terroristerne og stoppe dem, før de får held med at slå tusinder ihjel.
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