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Dødens droner Rasmus Dahlberg Hent PDF Forlaget skriver: Da fem unge mennesker en søndag i september
ankommer til Danmark, begynder nedtællingen til et drama af hidtil usete dimensioner herhjemme.

Ondskaben nærmer sig i det skjulte fra flere sider og afslører det åbne samfunds sårbarhed over for trusler,
som ingen grænser kender. Men hvad er terroristernes mål, og hvorfor angriber de Danmark?

Jonas Kvist fra Beredskabsstyrelsens analytiske afdeling leder Pandoracellen - en lille specialenhed som ved
hjælp af alternative analysemetoder ser ind i fremtiden og rådgiver myndighederne om mulige

udviklingsscenarier under alvorlige kriser. Efter tidligere at have afværget en atomkatastrofe har Jonas opnået
en vis anerkendelse hos de danske myndigheder for sin utraditionelle tilgang og evne til at tænke ud af

boksen.
Nu aktiverer Jonas igen Pandoracellen, da Nordjylland bliver ramt af international terrorisme. Midt i

blodbadet må han også håndtere en personlig krise, og mens volden vises direkte på alverdens nyhedsflader,
forsøger Jonas sammen med Pandoracellens medlemmer at finde mening i det blodige kaos.

Dødens droner er andet selvstændige bind i serien om Pandoracellen.
DØDENS DRONER er baseret på en virkelig kriseøvelse gennemført af Beredskabsstyrelsen – og en
selvstændig fortsættelse af romanen PANDORACELLEN, der fik en fin anmeldelse og fire stjerner af

Politikens anmelder.
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