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Apostlen Brad Thor Hent PDF Apostlen er et nervepirrende drama, der foregår i Afghanistan, hvor den
tidligere Navy SEAL, Scot Harvath, bliver sat på ét af sit livs vanskeligste opgaver. Missionen går ud på at
befri en højtstående al-Quada-leder fra et afghansk fængsel og udveksle ham med den unge læge Julia Gallo,
som holdes som gidsel af Taliban og som er datter af en af den amerikanske præsidents betydningsfulde

støtter. Den nyvalgte præsident er principielt imod hemmelige militære missioner men presses til at sætte Scot
på opgaven. Og Scot ved, at han ikke kan forvente støtte fra politisk hold, hvis missionen går galt.

Ved hjælp af sit netværk af gamle venner får Scot sammensat et stærkt hold, og sammen giver de sig i kast
med den livsfarlige opgave. Men undervejs gennem det afghanske helvede må de kæmpe sig frem i en

verden, som styres af al-Quada, Taliban, inkompetente afghanske regeringssoldater og korrupte politikere.
Imens kan Julia blot håbe, at hun en dag slipper fri …

Det er en velskrevet thriller med mange politiske bihandlinger og bl.a. overbevisende skildringer af
landsbyernes frygt for og afhængighed af Taliban. Og så er der naturligvis isenkram for alle pengene til

drengerøvene … En på genrens præmisser god, velskrevet og spændende thriller om vestens komplicerede
forhold til krigen i Afghanistan. Per Månson, lektør.
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den tidligere Navy SEAL, Scot Harvath, bliver sat på ét af sit livs
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