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tilsyneladende under en dykkerferie i det nordlige Kenya ikke langt fra grænsen til Somalia. Ved et tilfælde
opdager Forsvarets Efterretningstjeneste, at parret formentlig stadig er i live og i stedet er blevet kidnappet af
Al Qaida og terrorbevægelsens somaliske allierede, Al Shabaab, som holder far og datter fanget et ukendt
sted i Somalia. Professoren tvinges til at fremstille en bioterrorbombe, som indeholder en dødelig virus, der
skal udløses i en europæisk storby. Tusinder af menneskeliv er i fare, og panikken breder sig i den danske og
udenlandske efterretningstjeneste. Jægersoldaten Michael Plessner bringes i førersædet, og hans opgave er
klar: Med sit team af håndplukkede jægersoldater skal han befri de danske gidsler og forhindre den planlagte
terroraktion. I et hæsblæsende kapløb med tiden infiltrerer Michael Plessner og hans mænd i al hemmelighed
dybt ind i Somalia ved hjælp af en lokal milits, og Plessner står endnu engang over for sine arvefjender fra Al
Qaida. Thomas Rathsack (f. 1967) er forfatter, foredragsholder og tidligere jægersoldat med operativ erfaring
fra blandt andet Irak og Afghanistan. Som jægersoldat modtog Thomas Rathsack den højeste amerikanske
enhedsudmærkelse, Presidential Unit Citation, for sin indsats. Derudover har Thomas arbejdet en årrække
som sikkerhedskonsulent og programleder for en dansk minerydningsorganisation i Kaukasus, Afrika og
Afghanistan. Hans selvbiografi, Jæger – i krig med eliten (2009), har solgt over 250.000 eksemplarer i
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Bulgarien, USA og Tyskland. Thomas Rathsack har desuden skrevet

Shadow Army (2012) og Dødemandsbugten (2015), samt Stærk Under Pres – Håndbog i High Performance
(2015, m. Rune Wåhlin Andersen).

 

En dansk professor i mikrobiologi og hans datter omkommer
tilsyneladende under en dykkerferie i det nordlige Kenya ikke langt

fra grænsen til Somalia. Ved et tilfælde opdager Forsvarets
Efterretningstjeneste, at parret formentlig stadig er i live og i stedet
er blevet kidnappet af Al Qaida og terrorbevægelsens somaliske

allierede, Al Shabaab, som holder far og datter fanget et ukendt sted
i Somalia. Professoren tvinges til at fremstille en bioterrorbombe,
som indeholder en dødelig virus, der skal udløses i en europæisk
storby. Tusinder af menneskeliv er i fare, og panikken breder sig i



den danske og udenlandske efterretningstjeneste. Jægersoldaten
Michael Plessner bringes i førersædet, og hans opgave er klar: Med
sit team af håndplukkede jægersoldater skal han befri de danske
gidsler og forhindre den planlagte terroraktion. I et hæsblæsende
kapløb med tiden infiltrerer Michael Plessner og hans mænd i al
hemmelighed dybt ind i Somalia ved hjælp af en lokal milits, og
Plessner står endnu engang over for sine arvefjender fra Al Qaida.
Thomas Rathsack (f. 1967) er forfatter, foredragsholder og tidligere

jægersoldat med operativ erfaring fra blandt andet Irak og
Afghanistan. Som jægersoldat modtog Thomas Rathsack den højeste
amerikanske enhedsudmærkelse, Presidential Unit Citation, for sin

indsats. Derudover har Thomas arbejdet en årrække som
sikkerhedskonsulent og programleder for en dansk

minerydningsorganisation i Kaukasus, Afrika og Afghanistan. Hans
selvbiografi, Jæger – i krig med eliten (2009), har solgt over 250.000
eksemplarer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Bulgarien, USA og
Tyskland. Thomas Rathsack har desuden skrevet Shadow Army
(2012) og Dødemandsbugten (2015), samt Stærk Under Pres –
Håndbog i High Performance (2015, m. Rune Wåhlin Andersen).
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