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Den gode datter Steffen Jacobsen Hent PDF Som at blive født i helvede, tænkte ingeniøren, da de fjernede
hætten. Lysets smerte, smagen af blod, sved og opkast. Og kvindens duft. Nogen trak hans hoved bagover,

men han holdt blikket rettet mod gulvet. – I har taget den forkerte, sagde han igen.
En dansk ingeniør fra oliegiganten Nobel Oil kidnappes i Venezuela. Den colombianske guerillabevægelse

FARC står bag. Men aktionen løber af sporet. Bortførerne ender med at skyde gidslet, inden de bliver
massakreret i en mislykket redningsak- tion. Men én undslipper: en dansk kvinde. Hvad lavede hun blandt

gidseltagerne? Og hvem er hun? Hvor er hun?
Spørgsmålene står i kø for politiet i Danmark og kriminalkommissær Robin Hansen. Han er depressionsramt
og rekonvalescent – og senest er hans kone blevet alvorligt syg. Men Robin Hansen kan ikke sige nej til

sagen. Af flere årsager...
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