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NYA SVENSKA HJÄLTEDÅD
I NARVA
unt hörnet från Svensk

ser: en något godtrogen svensk affärsman
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ingredienser, som baltiska självutnämnda
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Baltikum våren 1993, och många verkliga

Narva några år senare foljdes av det svenska

personer anas som forebilder bakom tunn

väldets sammanbrott i Baltikum tänker

maskering, till exempel en sympatisk est-

man då i regel mindre på. Och fortfarande
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sin senaste bok namnet Operation Narva
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