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Stort tack för ett fantastiskt 2018 med utgivning, release, bokmässa och bokhandels-signering ser jag
nu fram mot 2019, där det i närtid handlar om att skriva nästa roman, ”Gibraltar Papers” klart, samt
föredrag och presentationer för Rotaryföreningar, årsmöten i militära kamratföreningar och
föreläsningsföreningar. Förfrågningar om liknande engagemang via jorgenhansson@hotmail.com.
Nedan, omdömen från tre läsare. Fler omdömen, samt beställningar av signerade exemplar via min
hemsida jorgenhanssonforfattare.se

Anders Åkesson
Stf C Tullkriminalen / Sölvesborg
Jag är ingen större bokläsare, kanske en dryg handfull deckare om året.
Din bok är ju inte i deckarspåret men, oj, vad jag blev fängslad! Jag fick tvinga mig att sluta
läsa varje kväll för att ha något att fortsätta med nästa kväll. Din mix med parallella skeenden
är ju inte unik men passade mycket väl här. Hela boken gav minnet näring genom alla historier
från ett år i lumpen i slutet på 70-talet som dök upp. Jag var jägarbefäl på K3’s Livskvadron under
Mj Bernhard Englund vilket inte alltid var en dans på rosor. Utrustning och fordon som Conny med
flera använder känns så familjära igen :) . Det och mitt allmänintresse om global politik i hyfsad
närtid blev en mix som tilltalade mig. Sanning eller skapad sanning?? Här i boken bryr jag mig
inte men det är väl något av underrättelsevärldens ständiga fråga. Lura eller luras?? Vikten av att
ligga på framkant är obestridlig och jag både tror och hoppas att vi är hyfsat duktiga på det med
våra nuvarande resurser inom området. Anledningen till vårt stora engagemang i Afghanistan
fick en ny input hos mig (sant eller falskt?).

__________________
Marco Smedberg
Militärhistoriker / Röstånga
Stort tack för ”Välviljans tragedi”.
Nu har jag läst klart, det var en mycket god läsupplevelse.
Du skriver med bra driv och har en stor bredd i dina fackkunskaper.
Lycka till med nästa bok!

___________

Jörgen Tranberg ND
Academy Compassion / Göteborg
"Detta är vanligtvis inte böcker jag brukar känna en dragning till men denna bok fick
mig äkta verkligen fängslad. Det fanns hela tiden en underliggande spänning och jag
upplevde verkligen hur jag levde med i alla händelser och upptäckte även att jag blev
automatiskt engagerad i spekulation om vad som skulle hända och dess konsekvenser.
Well Done!"
____________

