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Men ikke hvis det gælder din datter Jan Guillou Hent PDF Efter tretten år i eksil vender viceadmiral Carl
Gustaf Gilbert Hamilton tilbage til Sverige for at få omstødt sin livstidsdom. Gennem sin gamle ven Erik

Ponti havner han i en omgangskreds, hvor de nærmeste venner er tidligere oberst i Fremmedlegionen, Pierre
Tanguy, og hans kone, chefpolitiinspektør Ewa Tanguy. Både Carl Hamilton og Pierre Tanguy er fuldstændig
overbevist om, at de aldrig nogensinde mere vil gribe til våben. Men det nye behagelige og fredelige liv får
en brat afslutning den dag, en katastrofe rammer familien Tanguy. Carl Hamilton anvender al sin gamle

kunnen som spionchef, og Pierre mobiliserer vennerne fra Fremmedlegionen. Deres mål befinder sig i Saudi-
Arabien. MEN IKKE HVIS DET GÆLDER DIN DATTER er en dramatisk og aktuel bog, som

problematiserer den uhellige alliance mellem USA og Saudi-Arabien i terrorisme-spørgsmålet. Storpolitiske
intriger og private relationer krydser hinanden i en intens historie, hvor Jan Guillous thrillerhelte mødes.

 

Efter tretten år i eksil vender viceadmiral Carl Gustaf Gilbert
Hamilton tilbage til Sverige for at få omstødt sin livstidsdom.

Gennem sin gamle ven Erik Ponti havner han i en omgangskreds,
hvor de nærmeste venner er tidligere oberst i Fremmedlegionen,

Pierre Tanguy, og hans kone, chefpolitiinspektør Ewa Tanguy. Både
Carl Hamilton og Pierre Tanguy er fuldstændig overbevist om, at de
aldrig nogensinde mere vil gribe til våben. Men det nye behagelige
og fredelige liv får en brat afslutning den dag, en katastrofe rammer
familien Tanguy. Carl Hamilton anvender al sin gamle kunnen som
spionchef, og Pierre mobiliserer vennerne fra Fremmedlegionen.
Deres mål befinder sig i Saudi-Arabien. MEN IKKE HVIS DET
GÆLDER DIN DATTER er en dramatisk og aktuel bog, som



problematiserer den uhellige alliance mellem USA og Saudi-Arabien
i terrorisme-spørgsmålet. Storpolitiske intriger og private relationer
krydser hinanden i en intens historie, hvor Jan Guillous thrillerhelte

mødes.
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