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En ond cirkel Wilbur Smith Hent PDF Hector Cross, tidligere major i det britiske specialkorps SAS, har lagt
sit risikofyldte job som sikkerhedsekspert på hylden, efter han har giftet sig med sin elskede Hazel Bannock.

Deres nye, lykkelige tilværelse bliver dog på tragisk vis ødelagt af et dødbringende attentat, og han
mistænker, at en gammel fjende står bag.

Hector er fast besluttet på at få hævn og samler derfor et hold bestående af sine mest loyale venner og
tidligere soldaterkammerater, som får til opgave at jage dem, der truer ham og hans familie. Hector vil gå

meget langt for at beskytte sin lille datter, som han har sammen med Hazel, men snart opdager han, at truslen
ikke kun kommer fra hans egne fjender. Der er også mørke hemmeligheder i Hazels familie, og nogen er

vendt tilbage for at gøre et gammelt regnskab op. Men hvem?

Hector må ud på en hæsblæsende jagt på sandheden …
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