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luft under vingerne i denne medrivende spændingsroman om tidens nok mest aktuelle emne – den
internationale terror. Der lægges ud i højt tempo i en jagt hen over 4 kontinenter på en gruppe

velorganiserede og stærkt motiverede terrorister. Romanen tager sit udspring ved besættelsen af den
amerikanske ambassade i Iran i 1979, og jagten på terroristerne kulminerer først under et nervepirrende drama
i Københavns lufthavn 26 år senere. Spændingen fastholdes fra side til side, og læseren udfordres gang på
gang til at revurdere sit syn på hvem, der egentlig er de “gode,” og hvem der er de “onde.” Verdens lande
“terrorsikrer” som aldrig før, men alligevel stiller forfatteren gennem sit foruroligende realistiske plot et

provokerende spørgsmålstegn ved nytten af disse anstrengelser. Som han udtalte til formiddagsprogrammet
Brunch på TV-Lorry; "Hvis man vitterligt vil terrorsikre, må man tage konsekvensen fuldt ud ved at fratage al

frihed fra folk..."
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