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Madame Terror Jan Guillou Hent PDF Palæstinenserne har købt en russisk superubåd, og dermed er de for
første gang nogen sinde i en situation, hvor de er deres fjender teknologisk overlegne. De er parate til at

indlede det største palæstinensiske angreb nogensinde, men hvem skal lede operationen? Admiral Carl Gustaf
Gilbert stiger om bord på U-1 Jerusalem, og alt bliver anderledes!

"Intet mindre end et mesterværk … pointerne er drevet af ægte indignation, han er emnemæssigt på
hjemmebane, og hans suveræne fortælletalent kan folde sig helt ud.

Information

Man kan dårligt forestille sig en forfatter der kan skrive bedre om terrorisme i skønlitterær form end svenske
Jan Guilllou ... enormt vid og overlegen behændighed i forhold til både at skrive elementært spændende og

underholdende og samtidig give sin historie politisk nerve.
Børsen

Bogen er i sin genre et mesterværk. Veloplagt og velskrevet ... Nøjagtig som med de 10 oprindelige
Hamiltonbøger kan man nyde den elementære spænding og glæde sig over den skarptoptrukne

samfundskritik.
Nyhedsavisen

“Madame Terror” er effen og effektiv.
Politiken
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