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Den gode datter Steffen Jacobsen Hent PDF Forlaget skriver: ´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 af den colombianske guerillabevægelse
FARC. Men aktionen løber af sporet, og bortførerne ender med at henrette gidslet, inden de selv bliver dræbt

i en mislykket redningsaktion.  

Med én undtagelse: en dansk kvinde. Men hvem er hun, og hvad lavede hun blandt gidseltagerne? 

Kriminalkommissær Robin Hansen får sagen og befinder sig pludselig midt i et højspændt drama med mange
aktører og gigantiske økonomiske og politiske interesser. Alle har alt at tabe, og nåde er ikke en del af spillet.
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