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Danskernes værste mareridt er blevet til virkelighed. Efter flere år med involvering i militære konflikter rundt
omkring i den muslimske verden, svarer IS tilbage. Terroristen Houd står bag det værste terrorangreb på
dansk jord - nogensinde. Sammen med sine kumpaner har han under et stort slag indtaget Amalienborg på
regentens fødselsdag. Målet har været at henrette Danmarks overhoved og derved tvinge landet i knæ. Efter
terrorangrebet flygter Houd og efterlader sig mange dræbte, hundredevis af sårede og et helt land i chok. Han
indleder en dramatisk flugt mod Sverige for at søge beskyttelse ved det ekstremistiske miljø i Rosengården,
der hylder Houd for hans dåd i København. Sideløbende er chokket dog ved at fortage sig i Danmark, og
folket kalder i stedet på handling. I Hvidovre Bowlingklub bliver et privat vagtværn, Thors Sønner,

etablereret. Snart dukker klubberne op over hele landet. Medlemmerne søger hævn og indleder en voldsom
klapjagt på indvandrere i Danmark. Politisk afspejles danskernes hævnlyst i Folketinget, hvor Dansk Folke
Demokrati brødfødes af danskernes vrede og med foruroligende hast nærmer sig magten over Danmark. PET-
agenten Lars er på sporet af Houd og følger ham ind i et af verdens farligste steder - det Taliban-dominerede
Swat-område i Pakistan. Spørgsmålet er nu, om Lars når at stoppe Houd, inden han slår til igen. Skæbner
sammenflettes, bliver revet fra hinanden og opløses i denne hæsblæsende roman, der er fortsættelsen til

"Deres værste mareridt".
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