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Farlig viden Andy McNab Hent PDF Danny Watts højeste ønske er at blive soldat. Men hæren nægter at
optage ham, for hans bedstefar, Fergus, var en forræder af den værste art. En SAS-bombeekspert som forrådte
sit land og regimet for penge – narkopenge. Han blev arresteret og efterladt i et colombiansk fængsel for at

dø. I det mindste er det, hvad den 17-årige Danny får som forklaring.

Men Danny ved noget, som SAS ikke ved. Fergus Watts lever i bedste velgående i skjul under et andet navn.
Spørgsmålet er hvor. Fergus er Dannys eneste levende slægtning og fyldt af raseri og ønske om hævn begiver

Danny sig ud for at opspore og afsløre ham.

Sammen med Robert Rigby har den tidligere elitesoldat Andy McNab skrevet en ungdomsroman med
baggrund hans egne oplevelser i den britiske specialstyrke Special Air Service.

"En actionfyldt og læseværdig thriller for unge læsere."
- The Sun

"Højeksplosiv, perfekt til teenagere."
- Sarah Harbon, The Bookseller
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