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Claus Hjort den hyggelige bamsefar, der ligger på gulvet og leger med børnene eller falder i søvn med

hunden på maven. Han er en omsorgsfuld familiefar, som favner bredt og er meget afholdt af sine venner og
medarbejdere. Men han chokerer også sine politikerkolleger, når han om nødvendigt optræder som Venstres

tæskehold. Han er statsministerens politiske livvagt og vogter af Venstres store projekt: At have
regeringsmagten for gradvis at kunne gennemføre liberal politik. Han er ikke bange for at være den, der
udfører "et klask, et skrig og en blodpøl". Partiet Venstre er vigtigere for ham end noget andet. Han er
statsministerens nærmeste ven og rådgiver, og han er en fantastisk strateg. Uden hans stædige fokus og

målrettede strategi havde Danmark set helt anderledes ud.
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