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Djævlens døtre Thomas Rathsack Hent PDF Forlaget skriver: Djævlens døtre er fjerde bind i Thomas
Rathsacks hæsblæsende thrillerserie om jægersoldaten Michael Plessner.

Fans af serien elsker det høje spændingsniveau, og anmelderne har rost Rathsack til skyerne for at kunne
levere et stærkt og troværdigt plot og ramme en rå jargon, så man kan lugte dunsten af mandesved og

tung testoron.

Michael Plessner har kæmpet mod islamiske krigere i Afghanistan, Pakistan og Somalia, og han har med base
i Grønland været i clinch med internationale forbrydersyndikater.

I Djævlens døtre er han tilbage i København, hvor han hyres som livvagt af en ukrainsk
forretningskvinde ved navn Yulia.

Hvad der burde være et rutinejob, udvikler sig i en uventet dramatisk retning, og Plessner og Yulia kommer i
nærkontakt med den københavnske underverden. 

Da han får kendskab til Yulias grumme fortid, bliver jobbet et personligt anliggende for Plessner. Han kan
ikke lukke øjnene for de uhyrligheder, han får kendskab til, og snart jages han og Yulia af en østeuropæisk

bande, der bortfører og sælger purunge piger.

Som jægersoldat og krigsveteran har Plessner om nogen oplevet krigens gru, men konfronteret med brutale og
skruppelløse kriminelle kommer han nu ud i en ultimativ kamp for overlevelse. 

Thomas Rathsack (f. 1967) er forfatter, foredragsholder og tidligere livvagt og jægersoldat med operativ
erfaring fra blandt andet Irak og Afghanistan. Som jægersoldat modtog Thomas Rathsack den højeste

amerikanske enhedsudmærkelse, Presidential Unit Citation, for sin indsats. Derudover har Thomas arbejdet
en årrække som sikkerhedskonsulent og programleder for en dansk minerydningsorganisation i Kaukasus,

Afrika og Afghanistan. Hans selvbiografi, Jæger – i krig med eliten (2009), har solgt over 250.000
eksemplarer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Bulgarien, USA og Tyskland. Thomas Rathsack har

desuden skrevet tre romaner om jægersoldaten, Michael Plessner, Shadow Army (2012), Sort daggry (2013)
og Dødemandsbugten (2015), samt Stærk Under Pres – Håndbog i High Performance (2015, m. Rune Wåhlin
Andersen). Desuden er Thomas Rathsack kendt for sin medvirken som chefinstruktør i TV2's stort anlagte

programserie "Korpset - gjort af det rette stof".
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dramatisk retning, og Plessner og Yulia kommer i nærkontakt med
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