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Skyggerne Kim Bj\u00f8rnstrup Hent PDF Naja bliver ladt alene tilbage i de pakistanske Hindu Kutch bjerge,
efter at de amerikanske SEALs har udraderet Talibans træningslejr, dræbt Houd og taget Talibanlederen Shaid
til fange. Naja beslutter sig for at hævne sin forlovede, Houd, og bringe danskerne ligeså stor sorg, som den
hun selv har oplevet. Først må hun dog flygte gennem Pakistan over Khyberpasset til Kabul, hvorfra hun

endelig kan flyve til Sverige. Fatima er begyndt at læse jura på Københavns Universitet og har engageret sig i
at hjælpe unge indvandrere, der ønsker at bryde ud af de gamle patriarkalske mønstre. Det giver anledning til
drama og dødstrusler, efter Fatimas deltagelse i et TV-show, hvor hun diskuterer voldsomt med en imam. Kort
tid herefter forsvinder Fatima, og episoden linkes til det højreekstremistiske miljø i København. I Danmark
mobiliseres der et voldsomt fremmedhad, og Thors Sønner vejrer morgenluft og fremgang. De to PET-agenter
Hanne og Lars sætter nu jagten ind på Fatimas bortførere. Ved en tilfældighed kommer Lars på sporet af en
svensk-dansk terrorforbindelse, som planlægger en aktion i Danmark – en aktion Naja er dybt involveret i.
Skæbner sammenflettes på forunderligste vis i denne roman, hvor intet er som først antaget: Kan PET

forhindre det planlagte terrorangreb? Hvor er Fatima? Og vinder Thors Sønner atter frem i Danmark? En
hæsblæsende jagt sættes nu ind i trilogiens sidste bind, der sætter et punktum for ”Deres værste mareridt”

(2016) og ”Thors Sønner” (2017).
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