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En ung dansk muslim, Hassan, er sammen med en kammerat taget til Syrien for at kæmpe med Islamisk Stat.
Der mister han både kammeraten og troen på det retfærdige i Islamisk Stats sag. Tilbage i Danmark hverves
han af PET, uddannes som hemmelig agent og sendes i et samarbejde mellem PET, FE og CIA tilbage til

Mellemøsten for at infiltrere Islamisk Stat, idet der er informationer om planlagte terrorangreb i Europa, som
han skal finde oplysninger om. CIA har dog samtidig en egen, tilsløret dagsorden, der går ud på hemmeligt at
bortføre den topterrorist, der skal lede terror-operationerne i Europa. Og de holder i det hele taget flere ting
skjult for PET og FE. Men intet er i virkeligheden sådan, som det umiddelbart tager sig ud, og der starter et
dødeligt efterretningsspil mellem Islamisk Stat, efterretningstjenesterne og den hemmelige agent Hassan.

Uddrag af bogen

Abu Walid emmede af en destruktiv dynamik, der helt naturligt havde ført ham frem til en ledende position i
Islamisk Stat. Mens sikkerhedsfolkene gennemsparkede deres offer, sås der ikke i deres ansigter antydningen

af, hvad de egentlig tænkte om det her. De grimasser, som Hassan kunne se, var mere et udtryk for
anstrengelsen ved at sparke den bagbundne mand, der stønnede højlydt, hver gang han blev ramt. Efter endnu
et kort nik fra Abu Walid standsede mishandlingen, og hætten blev fjernet fra fangen. I det ophovnede og
blodige ansigt stirrede et par desperate øjne bedende på Abu Walid og de andre ledere, men fangen mødte

ingen form for medfølelse eller sympati. Hassan stivnede, da han i det forslåede ansigt genkendte Fuad. Fuad,
som han var rejst sammen med til Syrien fra Danmark.

Om forfatteren

Frank Jensen (f. 1949) er tidligere operativ chef i PET. Han blev ansat i politiet i 1972 og fungerede som
hemmelig agent i narkopolitiet i 1970´erne. I PET blev han specialist i kontraspionage. I 1988 var han leder

af PET´s efterforskning af Blekingegadebanden. Siden beklædte han lederstillinger som chef for
Kriminalteknisk Afdeling og Rejseholdets Drabssektion. I samarbejde med bl.a. FBI introducerede han

criminal profiling i Danmark, og han var leder af den danske indsats under tsunamien i Sydøstasien. Frank
Jensen blev pensioneret i 2012 og arbejder nu som kommentator på TV 2 i efterretningssager. Han har
tidligere udgivet krimien Organisationen (1984) og spændingsromanen Som et blik fra helvede (2013).
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