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Tor arbetar på den svenska underrättelsetjänstens hemligaste avdelning, med så kallade våta arbeten. Arbeten
som är totalt olagliga och som aldrig får komma till allmänhetens kännedom. Genom att förlita sig på

uppgifter från en topphemlig källa som på ett nästintill magiskt sätt alltid tycks ha precis rätt information, kan
de gång på gång avstyra planerade terrordåd.Tors efterforskningar kring källan leder till en ännu hemligare
organisation: Redovisningsavdelning Marviken. En organisation vars arbete visar sig vara något som Tor

aldrig kunnat föreställa sig. Han blir inblandad i en konspiration så omfattande att den förändrat Sverige från
grunden.Men Sverige har många gamla oförätter och fiender, som inte kommer sky några medel för att nå

sina mål.

Redovisningsavdelning Marviken. Han blir inblandad i en konspiration så omfattande att den förändrat
Sverige från grunden.Men Sverige har många gamla oförätter och fiender som inte kommer sky några medel

för att nå sina mål.Redovisningsavdelning Marviken är en blandning av agentroman actionthriller och
sciencefictionroman med historiska .

Marviken

Författare Lars Wilderäng Formgivare Anders Timrén Format. Redovisningsavdelning Marviken är en
blandning av agentroman actionthriller och sciencefictionroman med historiska inslag som tar läsaren från
Poltavas fält via andra världskrigets bittra strider och kalla krigets hemligheter till ett kontrafaktiskt Sverige
där är allt står på spel. Redovisningsavdelning Marviken är en blandning av spionroman och sci firoman med

historiska inslag om ett kontrafaktiskt Stormaktssverige som aldrig föll samman. Marviken är ett
kärnkraftverk på Vikbolandet öster om Norrköping i Östergötland.Verket var i stora delar färdigställt 1968
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men stängdes definitivt 1970 utan att ha laddats med bränsle eller levererat någon elkraft. Lars Wilderäng
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