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Piratjæger Søren Baastrup Hent PDF PIRATJÆGER er historien om danske marinesoldaters kamp mod pirater
ved Afrikas Horn – fortalt af en af de mænd, der på allernærmeste hold oplevede de fem år, kampagnen

varede.

Henrik Monggaard Christensen var som kaptajnløjtnant og taktisk koordinator med til at planlægge og udføre
de danske missioner mod somaliske sørøvere i havet ud for Somalia. I denne bog løfter han sløret for sin
version af den danske piratindsats – som han oplevede den fra forsædet i en Lynx-helikopter. Han fortæller
om træningen og udvælgelsen af mændene, der skulle bemande de danske skibe og helikoptere. Om de

nervepirrende missioner med frømændene og om tilfangetagelsen af pirater. Om hvordan Danmarks usynlige
elitestyrke i Adenbugten ofte følte, at danske politikere og medier gik mere op i at sikre stemmer og læsere
end i at redde piraternes danske gidsler. Og om hvordan Henrik Monggaard Christensen til sidst mistede

grebet om sit eget liv i sit forsøg på at redde andres.

For første gang kommer vi tæt på gidseldramaet om den danske familie på sejlbåden Ing – og på befrielsen af
sømændene Søren og Eddy den dag i april 2013, hvor redningsaktionen var tæt på at gå grueligt galt.
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