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Snu Seidenfaden Candido Pinto Hent PDF I 1962 flytter Snu Seidenfaden til Salazars lukkede Portugal og
kaster sig ud i et risikabelt forlagseventyr. På sit forlag, Dom Quixote, udgiver Snu politiske bøger, der ofte
bringer hende i det hemmelige politis søgelys. Snu ønsker at bidrage til et mere frit Portugal, og det lykkes

hende at stadfæste Dom Quixote som ytringsfrihedens forlag og oppositionens talerør. Efter
Nellikerevolutionen i 1974, møder Snu den engagerede politiker Francisco Sá Carneiro – senere portugisisk

premierminister. Det bliver starten på en altopslugende, men forbudt kærlighedsaffære – kirken og Sá
Carneiros hustru tillader nemlig ikke, at han hæver sit katolske ægteskab. Alligevel insisterer Snu og Sá

Carneiro på at leve sammen, og deres papirløse forhold bliver genstand for en heftig offentlig debat, der truer
med at sætte en stopper for Sá Carneiros politiske karriere. I december 1980, under en valgkampagne, stiger
premierminister Sá Carneiro og Snu ombord i et privat Cessna-fly. Flyvningen varer blot 38 sekunder. Flyet
styrter, og alle ombordværende mister livet. Det er endnu uvist, hvorvidt styrtet skyldtes en ulykke eller et

attentat.
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ytringsfrihedens forlag og oppositionens talerør. Efter
Nellikerevolutionen i 1974, møder Snu den engagerede politiker
Francisco Sá Carneiro – senere portugisisk premierminister. Det

bliver starten på en altopslugende, men forbudt kærlighedsaffære –
kirken og Sá Carneiros hustru tillader nemlig ikke, at han hæver sit
katolske ægteskab. Alligevel insisterer Snu og Sá Carneiro på at leve
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offentlig debat, der truer med at sætte en stopper for Sá Carneiros
politiske karriere. I december 1980, under en valgkampagne, stiger
premierminister Sá Carneiro og Snu ombord i et privat Cessna-fly.
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