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Den demokratiske terrorist Jan Guillou Hent PDF Forlaget skriver: Det tyske Verfassungsschutz er klar til det
endelige opgør med de sidste revolutionære kampceller. Men man mangler manden, der kan infiltrere RAF og
dermed forhindre den aktion, som ifølge politiets oplysninger skal finde sted i Sverige. Valget falder på Carl
Hamilton, en svensk greve med specialuddannelse fra CIA´s agentskole i USA og en fortid som medlem af

pro-palæstinensiske støttegrupper.
Hamilton opbygger sit image med et bankkup og revolutionære udtalelser i de rette miljøer, og inden længe
er han optaget i terrorgruppen, og det dødsensfarlige dobbeltspil tager fart. Han kastes ud i en international
aktion, hvor hverken de svenske eller de tyske myndigheder vil kendes ved ham, hvis det går galt. Han har
kun sine egne evner at stole på, mens han optræder som brutal, terrorinteresseret svensk fribytter blandt

mistænksomme og opkørte RAF-terrorister.

 

Forlaget skriver: Det tyske Verfassungsschutz er klar til det endelige
opgør med de sidste revolutionære kampceller. Men man mangler

manden, der kan infiltrere RAF og dermed forhindre den aktion, som
ifølge politiets oplysninger skal finde sted i Sverige. Valget falder på
Carl Hamilton, en svensk greve med specialuddannelse fra CIA´s
agentskole i USA og en fortid som medlem af pro-palæstinensiske

støttegrupper.
Hamilton opbygger sit image med et bankkup og revolutionære
udtalelser i de rette miljøer, og inden længe er han optaget i

terrorgruppen, og det dødsensfarlige dobbeltspil tager fart. Han
kastes ud i en international aktion, hvor hverken de svenske eller de
tyske myndigheder vil kendes ved ham, hvis det går galt. Han har
kun sine egne evner at stole på, mens han optræder som brutal,

terrorinteresseret svensk fribytter blandt mistænksomme og opkørte
RAF-terrorister.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Den demokratiske terrorist&s=dkbooks

