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En unik inblick i återtagandet av Mosul från terrorsekten IS en osminkad och detaljrik berättelse om hur ett
specialförband opererar i strid, våldsam död, kamratskap i främsta linjen och krigets oskyldiga offer.Svenske
elitsoldaten Axel Stål är tillbaka i stridens hetta. Som nybefordrad överstelötjnant i kurdiska säkerhetstjänsten
blir hans uppgift att hjälpa till med återtagandet av Mosul från terrorsekten Islamiska Staten. Men trots hans
långa karriär som operatör runt om i världens värsta oroshärdar visar sig uppdraget bli långt blodigare och

svårare än vad Axel någonsin tidigare varit med om.KAMPEN OM MOSUL är den fristående uppföljaren till
succéboken KONTAKT! och ger läsaren unik inblick i hur ett specialförband opererar i kampen mot

terrorismen från planering, övning och materiel till mötet med en av världens brutalaste terrororganisationer
på fältet och inte minst om krigets oskyldiga offer.

Soner gjenerobret av kurderne Ingen planer om å innta Mosul. Tværtimod kan kampene som. Läs Kampen
om Mosul Gratis av Axel Stål Finns som Ljudbok Ebok Prova Gratis i 14 Dagar.

Mosul

En unik inblick i återtagandet av Mosul från terrorsekten IS en osminkad och detaljrik berättelse om.
Tværtimod kan kampene som. Kampen om den sidste ISenklave i irakiske Mosul er indledt. Kampen om

Mosul Derfor kan missionen blive meget blodig 70.000 soldater forsøger lige nu at tage magten fra Islamisk
Stat i Irak Se grafikken Sådan vil styrkerne omringe og fordrive IS fra Mosul. Kampen om Mosul en svensk
krigsman i kampen mot terrorn Axel Stål. To år efter at Iraks militær genvandt kontrollen over Islamisk Stat i
den irakiske storby Mosul har over 300.000 indbyggere fortsat ikke noget hjem at vende tilbage til i byen.

Men det betyder ikke at krigen er slut skriver Yasmin AbdelHak. Sluttkampen om Mosul er voldsom for Iraks
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sivile innbyggere Ingen avtale om trygg vei ut skaper mer.
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