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Nu är det 70-tal. Vänstervågen från 1968 ter sig närmast som en idyll
jämfört med det krig som håller på att växa fram mellan Europas
säkerhetstjänster och en alltmer splittrad vänsterrörelse. Det blir

bokstavligen en fråga om liv eller död.

Eric Letang arbetar på dagarna som biträdande jurist på Henning
Sjöstrands famösa advokatbyrå. Men på nätterna och fritiden ingår
han i en hemlig säkerhetstjänst inom den vänster som försöker
organisera försvaret mot en hela tiden aggressivare statlig fiende.
Hans stora kärlek Gertrude verkar som advokat i Hamburg medan
klimatet hårdnar och hon får uppleva hur hennes vänner undan för

undan fängslas eller dödas.

I Sverige arbetar statens hemliga agenter efter västtysk förebild för
att försöka provocera fram en öppen konfrontation mellan terrorister
och staten. För den motståndsrörelse där Eric Letang ingår blir det ett
allt farligare spel. Samtidigt som släkten Lauritzen växer och en ny

generation föds.



De som dödar drömmar sover aldrig är den åttonde delen i serien
om Det stora århundradet.

I detta politiskt laddade 1970-tal har Jan Guillou full kontroll ...
Protagonisterna är mer förevändningar än riktiga personer av kött
och blod, och de används, mycket skickligt måste jag säga, för att
konstruera en färgrik och detaljerad bild av ett nära förflutet.

Ulrika Kärnborg, Expressen

Den ofta underskattade Guillouska blicken för detaljer ett par
gylflösa byxor, en MahJongklänning, en Reanult 4, Sveavägen i
mörkret får sjuttiotalet att flöda in genom samtidens persienner på

ett imponerande sätt. Niklas Wahllöf, Dagens Nyheter

Det är en spännande, skrämmande och fascinerande läsning; det
handlar om hur säkerhetspolis i Västtyskland och Sverige
infiltrerar vänstergrupper och solidaritetslösningar. Gunnar

Wesslén, Dagens ETC
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