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Vladimir Thure Bars\u00f8e-Carnfeldt Hent PDF Da Rusland ville annektere Skandinavien ”Vladimir”
Thriller og Fiktion Er en spændingsroman om Krig, kunstige hjerter og en russisk Præsident som vil

annektere Skandinavien som en del af Storrusland. Den danske Pilot Morgan Nielsen, blev skudt ned med sin
F16 jager over Syrien og blev tilfangetaget af IS. Gennem 7 måneder kæmper han for at overleve i en beskidt
mørk kælder. 4 IS-fangevogtere som passer på ham. En dag kommer en fremmed for at forhandle løskøb af
fangen. I et videnskabeligt forsøg i USA har Morgan fået et helt nyt og meget hemmeligt kunstigt hjerte

indopereret sit bryst. Under et bombardement lykkedes det Morgan og den fremmede at flygte. De når frem til
en lufthavn, hvor nogen får held med at bedøve Morgan, som senere og intetanende vågner op på infirmeriet i
Kreml i Moskva. Præsident Vladimir er hjertesyg, han behøver et nyt hjerte for at overleve. Man har fulgt

udviklingen af Morgans kunstige hjerte og man har besluttet sig til at forsøge, at stjæle hjertet ud af Morgans
krop og erstatte det med præsidentens syge hjerte. Morgan forhindrer tyveriet og aftaler i stedet med de
amerikanske forskere, at de sender et helt nyt Superhjerte til Kreml. Morgan bliver efter store interne

problemer udnævnt til Præsidentens livlæge Morgan. Præsidenten har en gammel drøm om at annektere
Skandinavien ind i Storrusland. Tusinder af fly og kampvogne er ved at blive opstillet ved grænserne.

Morgan forsøger at overtale præsident Vladimir til at undlade at annektere Skandinavien. Alt ender i kaos og
Vladimir og Morgan ender med at, de begge må lade livet.

 

Da Rusland ville annektere Skandinavien ”Vladimir” Thriller og
Fiktion Er en spændingsroman om Krig, kunstige hjerter og en
russisk Præsident som vil annektere Skandinavien som en del af

Storrusland. Den danske Pilot Morgan Nielsen, blev skudt ned med
sin F16 jager over Syrien og blev tilfangetaget af IS. Gennem 7

måneder kæmper han for at overleve i en beskidt mørk kælder. 4 IS-
fangevogtere som passer på ham. En dag kommer en fremmed for at
forhandle løskøb af fangen. I et videnskabeligt forsøg i USA har
Morgan fået et helt nyt og meget hemmeligt kunstigt hjerte

indopereret sit bryst. Under et bombardement lykkedes det Morgan



og den fremmede at flygte. De når frem til en lufthavn, hvor nogen
får held med at bedøve Morgan, som senere og intetanende vågner
op på infirmeriet i Kreml i Moskva. Præsident Vladimir er hjertesyg,
han behøver et nyt hjerte for at overleve. Man har fulgt udviklingen
af Morgans kunstige hjerte og man har besluttet sig til at forsøge, at
stjæle hjertet ud af Morgans krop og erstatte det med præsidentens
syge hjerte. Morgan forhindrer tyveriet og aftaler i stedet med de

amerikanske forskere, at de sender et helt nyt Superhjerte til Kreml.
Morgan bliver efter store interne problemer udnævnt til Præsidentens
livlæge Morgan. Præsidenten har en gammel drøm om at annektere
Skandinavien ind i Storrusland. Tusinder af fly og kampvogne er ved

at blive opstillet ved grænserne. Morgan forsøger at overtale
præsident Vladimir til at undlade at annektere Skandinavien. Alt

ender i kaos og Vladimir og Morgan ender med at, de begge må lade
livet.
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