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Kelligans krig Anja Adjoh Hent PDF Forlaget skriver: »Hør godt efter,« sagde en ru mandsstemme med en
accent, der forekom Richard at være asiatisk. »Vi har din søn, Kelligan.«

»Undskyld, hvem taler jeg med?« Han var ikke sikker på, hvad det her drejede sig om. Ikke før han kastede et
blik ud af vinduet, der vendte ud mod vejen. Hans hjerte sank i livet på ham, da han så Nicks mountainbike

ligge henslængt på fortovet med det ene hjul ude på vejen.

»Hold kæft og hør efter. Hvis du vil have Nick tilbage, må du rejse til Hanoi. Du skal indlogere dig på Capital
Garden Hotel indenfor de næste 48 timer. Hvis du ikke gør det, skærer vi hovedet af din dreng, og du vil

resten af livet gå rundt med skylden for din søns død ...«

Disse ord bliver starten på et mareridt for seniorsergent Richard Kelligan. Han troede, at han havde afsluttet
sin deltagelse i krigen, da han rejste fra

Vietnam i 1973 efter at være blevet tortureret og nær slået ihjel som krigsfange. Nu venter en ny krig - og
denne involverer ikke bare ham selv, men også hans 16-årige søn Nick.
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