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DE SYV NØGLER
De syv nøgler De syv nøgler handler om Rebecka, en af syv internationale IT-profiler, der hver bærer en nøgle 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 tindingen, og en stemme der
på gebrokken engelsk hvæser ”the key”. Trods skrækken og frygten for sine to
børn som trygt ligger og sover i værelset ved siden af, forsøger hun, at trække
tiden ud. Alarmen må have alarmeret Kungsholmens politi – men kan politiet nå
frem?

ÅSA SCHWARZ (født 1973) er forfatter og IT-sikkerhedskonsulent. Hun har læst data- og systemvidenskab og virksomhedsøkonomi og arbejder
halvtid for IT-sikkerhedsfirmaet Knowit Secure. I
2017 modtog hun den fornemme pris som ÅRETS
SIKKERHEDSPROFIL i Sverige.
Hun brænder for at tænke teknologiens muligheder ind i sit forfatterskab. Hendes bøger er udgivet
i mere end 20 lande.
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“De syv nøgler er til tider ganske skræmmende – det er vildt, hvor meget
indflydelse computere og programmerne har i vores hverdag.”
— BECH’S BOOKS
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“Anbefaler virkelig bogen til alle, der ønsker at læse en lidt anderledes thriller
om internet, datasikkerhed og hackere.”
— GOODSREADS

Ulrikke Bak

“Der spares ikke på krudtet, når det gælder konflikter i denne thriller. Når vi
bedst tror, at det værste er overstået og vi endelig kan slappe af, kommer
næste brag.”
— ANNIKA BENGTSSON, HALLANDSPOSTEN
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“Åsa Schwarz (...) har skrevet en thriller i et hæsblæsende tempo, hvor ingen
er det, de giver sig ud for at være og det er svært at vide, hvem man kan
stole på. ”
— DAST MAGAZINE
“Denne bog kan jeg varmt anbefale. En rigtig skræmmende spændingsroman
som er fyldt med troværdige karakterer og et højt tempo. En fiktiv thriller
med en handling der faktisk kan ske i virkeligheden ”
★★★★★ — AUTUMNLEAF

Hoi Forlag | Planteskolevej 1 | DK-5250 Odense SV | www.hoi-forlag.dk

