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De syv nøgler Åsa Schwarz Hent PDF En nervepirrende, actionfyldt thriller, der handler om, hvor meget
internettet betyder for os alle – på godt og ondt.

DE SYV NØGLER handler om Rebecka, en af syv internationale IT-profiler, der bærer nøglen til internettet.
De mødes alle syv, en gang i kvartalet, i Washington, for at opdatere det system, der styrer trafikken på

internettet. Hvis ikke de gør det vil nettet gå ned og alle moderne samfund bryde sammen.

Rebecka vågner en nat, med en pistol presset mod hovedet, og hører en stemme hvæse hvæse ”the key” i sit
øre. Hendes to børn ligger og sover i rummet ved siden af.

Da den ene nøglebærer efter den anden er blevet udsat for attentater går det op for Rebecka, at hun er nødt til
at gå under jorden. Med deres ekstreme hackerkundskaber gør Rebecka og hendes hold alt hvad de kan for at
løse gåden. Sporene peger i mange retninger: den kinesiske efterretningstjeneste, nynazistiske organisationer

og NSA.

DE SYV NØGLER er en nervepirrende hacker-thriller. Nøglerne findes i virkeligheden og en af
bærerne er til og med svensk.

Det moderne samfund er sårbart. Næsten alt afhænger af, at internettet fungerer, men vi er slet ikke ordentligt
rustet i det tilfælde, at noget går galt.

Åsa Schwarz er forfatter og IT-sikkerhedskonsulent og hun brænder for at medtænke teknologiens muligheder
i sit forfatterskab. Åsa Schwarz modtog Sveriges fornemme pris som ”Årets sikkerhedsprofil 2017”. I hendes

nye roman DE SYV NØGLER, har hun for alvor har fået tænkt IT-sikkerheden ind i handlingen.

”De 7 nøgler” er indlæst af Maria Garde
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En nervepirrende, actionfyldt thriller, der handler om, hvor
meget internettet betyder for os alle – på godt og ondt.

DE SYV NØGLER handler om Rebecka, en af syv internationale IT-
profiler, der bærer nøglen til internettet. De mødes alle syv, en gang i

kvartalet, i Washington, for at opdatere det system, der styrer
trafikken på internettet. Hvis ikke de gør det vil nettet gå ned og alle

moderne samfund bryde sammen.

Rebecka vågner en nat, med en pistol presset mod hovedet, og hører
en stemme hvæse hvæse ”the key” i sit øre. Hendes to børn ligger og

sover i rummet ved siden af.



Da den ene nøglebærer efter den anden er blevet udsat for attentater
går det op for Rebecka, at hun er nødt til at gå under jorden. Med
deres ekstreme hackerkundskaber gør Rebecka og hendes hold alt
hvad de kan for at løse gåden. Sporene peger i mange retninger: den
kinesiske efterretningstjeneste, nynazistiske organisationer og NSA.

DE SYV NØGLER er en nervepirrende hacker-thriller. Nøglerne
findes i virkeligheden og en af bærerne er til og med svensk.
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