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En borger hævet over enhver mistanke Jan Guillou Hent PDF Mafiaen taber aldrig. Nederlaget på Sicilien må
hævnes i blod. Kan mafiaens lejemordere ikke nå Carl Hamilton selv, anvender de et våben, som ingen kan
forsvare sig imod: De myrder hans nærmeste en efter en. Mareridtet forværres, da hans ven og kollega Jurij

Tjivartsjev stilles for en militærdomstol i Moskva
– anklaget for sit samarbejde med Carl.

Disse begivenheder påvirker Carl, da han som nyudnævnt chef for sikkerhedspolitiet skal klare en
kompliceret sag: Nogen er begyndt systematisk at slå ind vandrere ihjel. Ofrene er dræbt på en måde, der
leder tankerne hen på fremmede magters efterretnings tjenester. Men hvorfor skulle udenlandske agenter

myrde svenske indvandrere?

Spørgsmålet kalder på Carls personlige engagement, og han finder til sidst en løsning på både mafia- og
seriemorderproblemet. En løsning, hvor han sætter sin tilværelse på spil på en mere endegyldig måde end

nogensinde før.

Det er et fabelagtigt punktum, den svenske forfatter Jan Guillou sætter med den tiende og sidste roman med
agenten Carl
Hamilton.

B.T.

Hvor er de, der endnu ikke har tyret sig igennem de ti bind om
den slagkraftige svenske supermand dog heldige! En mere effektiv ferielæsning eksisterer næppe.

Politiken

Det er imponerende både som ren research og journalistisk
arbejdspræstation, som pædagogisk indføring i storpolitiske (og lokalt svenske) magtveje og bureaukratiske

intriger og som
gedigen spændingsfastholdelse.
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