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Dem der dræber drømme sover aldrig Jan Guillou Hent PDF 1972: Den venstreradikale bølge fra 1968 virker
nærmest idyllisk sammenlignet med den krig, der nu vokser frem mellem Europas sikkerhedstjenester og en

mere og mere splittet venstrefløj.
Eric Letang arbejder om dagen som fuldmægtig i Henning Sjöstrands berømte og berygtede advokatfirma,
men om aftenen og i weekenderne er han aktiv på venstrefløjen.Hans store kærlighed Gertrude er advokat i
Hamborg i et brutalt politisk klima, hvor hun oplever, at hendes venner en efter en sættes i fængsel eller

bliver dræbt.
I Sverige arbejder hemmelige agenter efter vesttysk forbillede på at fremprovokere en åben konfrontation
mellem “terrorister” og staten, og for den modstandsbevægelse, som Eric Letang er med i, bliver det et

farligere og farligere spil.
Samtidig dør den ældre generation af familien Lauritzen, og en ny kommer til.

DEM DER DRÆBER DRØMME SOVER ALDRIG er ottende bind i Jan Guillous romanserie om 1900-tallet.
Serien skildrer familien Lauritzen i flere generationer.
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