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Piet Hoffman arbejder som livvagt for El Mestizo, en livsfarlig, skruppelløs narkoforbryder. Hoffman er det

eneste menneske, El Mestizo stoler på. Hvad han ikke ved er, at Hoffman er infiltrator.

USA
Kampen mod narkokartellerne i Colombia ledes fra inderkredsen i Det Hvide Hus. Lederen af kampen rejser

til Colombia for at vise sin styrke og motivere sine soldater. Det skulle han aldrig have gjort.

Sverige
Kommissær Ewert Grens får en hemmelig opgave af sin chef. Noget ergået helt galt i Colombia. En infiltrator,

svensk statsborger, er indblandet.Grens og Hoffman mødes igen. Denne gang er de på samme side.

"TRE MINUTTER viser, at Roslund & Hellström er i en klasse for sig." Ölandsbladet

"Spændende thriller i højt tempo, som at læse en actionfilm." Dagens Nyheter

"Som sædvanligt hos Roslund & Hellström er det infernalsk spændende, samtidig med at de skildrer
samfundet og verden af i dag." Upsala Nya Tidning
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