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medrivende fortælling om dramatiske hændelser ved frontlinjen i Helmand, hvor danske soldater har kæmpet

og dræbt og set kammerater falde i kampen mod Taleban. I efteråret 2007 drog hold 4 under ledelse af
oberstløjtnant Kim Kristensen til Helmand. Få uger senere blev holdet kastet ud i en regulær angrebskrig og

de hårdeste kampe, som danske soldater har deltaget i siden 1864.

Kim Hundevadt fulgte den historiske offensiv ved Helmand-floden på tæt hold. Han besøgte fronten tre
gange, deltog i en række patruljer i floddalen, talte med lokale afghanere og interviewede de danske soldater

ved krigens forreste linje. Denne bog er hovedsageligt baseret på deres barske og gribende beretninger.
Forfatteren har også haft adgang til en række hemmeligt stemplede militære dokumenter. Sammen med de

stærke frontberetninger giver bogen derfor en unik baggrund for at forstå krigen i Helmand.
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