Tag med på en farefuld rejse dybt ind i
Colombias regnskov
Löwe Publishing præsenterer Morten Thor Hansens roman
Colombia. M.T.H., som i 2015 udgav sin roste debutroman
Bernsteins Hemmelighed, er tilbage med en historie, der får dig
til at tænke en ekstra gang, før du inviterer familien en tur i
skoven
I året 2008 er livet godt for arkæologiprofessor John William Archer. Han har en respekteret stilling
på George Washington Universitetet i Washington D.C., er anerkendt for sine publikationer om
tydning af tabte skriftsystemer og med udsigt til en plads i regeringen, når vennen Phil Boomer
vinder præsidentvalget - og selvfølgelig toppen af kransekagen, hans smukke kone og deres niårige søn. Men en skæbnesvanger aften i oktober kører de tre galt, og han smadrer med
dødbringende udgang for sin familie Ford'en ind i et træ.
Nedbrudt over tabet og opgivet af sig selv, den lærde verden og samfundet sidder han otte år
senere i universitetets kælderkontor, da Secret Service agenter sendt af præsident Boomer tilbyder
ham en mulighed for at vende tilbage til livet.
En opsnappet besked om et mystisk fund i en colombiansk kaffeplantage har hos NSA aktiveret en
gammel protokol. Protokollen fører dem tilbage til en episode, der involverer amerikanske
videnskabsfolk på ekspedition i Colombia i 1974. Er der et gran af sandhed i de gamle
informationer, kan de ende op med banebrydende teknologier, der ville være milliarder af dollars
værd.
Archer og et lille hold tager i al diskretion til Colombia for at skelne fup fra fakta, men ved at
acceptere opgaven, har de uvidende placeret sig selv i centrum af et dødsensfarligt kapløb.
Ekspeditionen hvirvles ind i et spind af løgne og bedrag, og noget tyder på, at de mest
dødbringende modstanderes oprindelse ligger lysår væk fra Colombias fugtige regnskov.
Uddrag:

Helikopteren krængede, og i det samme fangede hans øjne en række hurtige lysglimt nede fra jorden.
Sekundet efter splintrede vinduerne i døren. Glasskår spredte sig i kabinen, og noget borede sig ind i
helikopterens loft. Først var der stille forvirring; ansigter der så skræmte og uforstående på hinanden,
lige indtil anden salve kom tordnende. En kugle flænsede sig gennem armen på en af colombianerne, så
blodet sprøjtede, og staklen smed sig jamrende ned på gulvet.
»Duk jer!« råbte Archer, og først nu gik det åbenbart op for piloten, at der var noget galt.
»Hvad sker der, Archer?« spurgte Ford i headsettet.
»Vi bliver beskudt, få os væk!« brølede han.
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