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Kuppet Chris Ryan Hent PDF En giftig snigmorder fra al-Qaeda myrder to højtstående britiske diplomater i
Riyadh. Den britiske udenrigsminister har store problemer med at forklare, hvordan det kunne lade sig gøre,

og MI6 får til opgave at ramme terrororganisationen hvor det virkelig gør ondt - på pengene.

Matt Browning er lige trådt ud af SAS og har store økonomiske problemer. Men løsningen på hans finansielle
problemer kommer, da han får tilbudt opgaven om at samle et team af tidligere SAS-soldater, som skal

opsnappe en al-Qaeda transport af diamanter og guld på vej over middelhavet. De skal dræbe alle om bord og
værdierne må de selv beholde.

Sammenholdet blandt deltagerne bliver sat på prøve fra starten, da en af dem bliver udsat for et attentat. Alle
bliver mistænkelige og tror, at der er en forræder iblandt dem. Kuppet bliver gennemført, men kort efter

begynder drabene. To af deltagerne bliver udryddet - den ene med hele sin familie. Og Matt ved, at han er den
næste på listen ...

Chris Ryan er et pseudonym for en tidligere soldat inden for de britiske specialstyrker. Han blev kendt for at
være den eneste ud af ottemands-holdet Bravo Two Zero, der undgik tilfangetagning i Irak under den første

golfkrig. Under sin flugt (300 km gennem Irak til den Syriske grænse) drak Ryan vand forurenet med
atomaffald og var efterfølgende ude af stand til at vende tilbage til aktiv tjeneste.

 

En giftig snigmorder fra al-Qaeda myrder to højtstående britiske
diplomater i Riyadh. Den britiske udenrigsminister har store

problemer med at forklare, hvordan det kunne lade sig gøre, og MI6
får til opgave at ramme terrororganisationen hvor det virkelig gør

ondt - på pengene.

Matt Browning er lige trådt ud af SAS og har store økonomiske
problemer. Men løsningen på hans finansielle problemer kommer, da

han får tilbudt opgaven om at samle et team af tidligere SAS-
soldater, som skal opsnappe en al-Qaeda transport af diamanter og
guld på vej over middelhavet. De skal dræbe alle om bord og

værdierne må de selv beholde.

Sammenholdet blandt deltagerne bliver sat på prøve fra starten, da en
af dem bliver udsat for et attentat. Alle bliver mistænkelige og tror,
at der er en forræder iblandt dem. Kuppet bliver gennemført, men
kort efter begynder drabene. To af deltagerne bliver udryddet - den
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Chris Ryan er et pseudonym for en tidligere soldat inden for de
britiske specialstyrker. Han blev kendt for at være den eneste ud af
ottemands-holdet Bravo Two Zero, der undgik tilfangetagning i Irak
under den første golfkrig. Under sin flugt (300 km gennem Irak til
den Syriske grænse) drak Ryan vand forurenet med atomaffald og



var efterfølgende ude af stand til at vende tilbage til aktiv tjeneste.
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