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En af Ken Folletts tidlige bøger. En knaldspændende beretning om to amerikanere, der skal reddes ud af et
iransk fængsel i 1978, baseret på en virkelig historie.

 

Da den texanske mangemillionær Ross Perot, ejer af it-firmaet EDS, får at vide, at to af
hans nøglemedarbejdere er blevet fængslet i Iran, henvender han sig til det eneste menneske, han ved kan
hjælpe: den pensionerede elitesoldat Oberst ´Bull´ Simons, der indvilliger i at gøre, hvad den amerikanske

regering ikke tør: nemlig at redde mændene ud.

 

Operation Ørneflugt er den utrolige historie om en virkelig redningsaktion, hvor en tidligere oberst fra De
Grønne Baretter omdanner en gruppe forretningsmænd til en benhård kampenhed og indleder en hemmelig
mission på fjendtligt territorium. En gribende, dramatisk og nervepirrende fortælling om en desperat flugt

mod frihed, der ikke bliver mindre utrolig af, at den er sand.
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