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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. 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.

"Jan Guillou lader til at være tilbage med kampgejst i “Men ikke hvis det gælder din datter”, hvor der bliver
skredet til handling og optimisme hos bogens hovedpersoner.

Børsen

Romanen er forrygende med tempo, temperament og thrillerromanens øvrige kendetegn, men også med
skrappe kommentarer til både Sverige og Danmarks anti-terrorlove ... de private begivenheder og den

nervepirrende redningsaktion er forbundet med verdenspolitiske begivenheder, og det er aldeles fremragende.
Jydske Vestkysten

"
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