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Jihadbruden Jens Strandbygaard Hent PDF Sognepræsten Daniel Vest bruger sin tid på at hjælpe folk i nød,
men ikke ved at dele suppe ud eller missionere – for med en baggrund i Frømandskorpset er han ikke helt

som andre præster.

Via sin hjemmeside kontaktes han af en mor, hvis 15-årige datter, Mathilde Østergaard, er rejst til Raqqa i
Syrien for at blive gift med ISIS-krigsherren Sheik Ibn Omar. Tilværelsen som jihadbrud viser sig dog snart at
være en helt anden end det glansbillede, hun blev stillet i udsigt på de sociale medier. Daniel sætter alt ind på
at hente Mathilde hjem, men i Raqqa er intet, hvad det giver sig ud for at være, og pludselig befinder han sig

i et mareridt, hvor tiden måske er for knap til at gøre det rigtige.

JIHADBRUDEN er første bind i serien om Daniel Vest. Det er en spændingsroman i højt tempo med Jens
Strandbygaards velkendte sans for overraskende og grænseoverskridende plots.
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