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Tankados kode Dan Brown Hent PDF Tankados kode er en hæsblæsende krimi med et intelligent og

nervepirrende plot – med andre ord en ægte Brown-bog. National Security Agency – USA’s mest magtfulde
efterretningsagentur også kaldet NSA – er i besiddelse af supercomputere, som kan bryde selv de bedst
krypterede koder. Men en dag dukker en kode op, som sætter NSA’s kodebrydere ud af spillet – og så

begynder det at blive farligt. NSA’s dygtigste kryptograf, Susan Fletcher, bliver tilkaldt, og inden længe står
det klart, at NSA holdes som gidsel – ikke af våben, men af en ubrydelig computerkode. Hvis koden ikke
bliver brudt, vil den rykke tæppet væk under efterretningstjenesten og den nationale sikkerhed. Susan

Fletcher er med ét viklet ind i et spind, hvor hun med livet som indsats og sit fædrelands sikkerhed på spil må
forsøge at rede trådene ud. ___________________________________________________ ”Tankados kode
er tættere på sandheden end vi tør forestille os.” – MacDonnell Ulsch, leder af National Security Institute
“Mesterlig… med et accelererende tempo og en konstant stigende spænding holdt den mig fast fra første

side.” – The Providence Sunday Journal ”Læs Tankados kode – og forsvind fra resten af verden i en dags tid.”
– Sentura
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