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Den 12. september 1995 rejser en mand fra Danmark til Zagreb i Kroatien. Planen er, at han skal mødes med
sine kammerater og fortsætte over grænsen til Bosnien. Men noget går galt. Manden når aldrig frem.

I Allahs danske krigere optrevler Matias Seidelin en dramatisk historie om den ”danske” topterrorist, Abu
Talal, som forsvandt på Balkan i 1995 og aldrig siden er set i live.

Historien begynder i Egypten, hvor Abu Talal som ung studerende stiftede den egyptiske terrororganisation,
al-Gamaa al-Islamya, som stod bag drabet på præsident Anwar Sadat. Den beskriver hans tætte samarbejde

med Osama Bin Ladens nærmeste mænd, længe før verden lærte al-Qaeda at kende, og hans flugt til
Danmark, hvor han fik politisk asyl i Danmark.

Baseret på hemmelige dokumenter og unikke efterretningskilder afslører bogen, hvordan Danmark under
Nyrup-regeringen i 1990’erne blev en helle for internationale terrorister. Historien trækker tråde til

Mellemøsten, Afghanistan og Pakistan og sætter Danmark på verdenskortet midt i bekæmpelsen af den
internationale terrorisme. I FBI’s søgelys.

Om forfatteren

Matias Seidelin (f. 1970) er journalist i TV 2 undersøgende nyhedsgruppe. Han er uddannet historiker fra
Roskilde Universitetscenter og har tidligere arbejdet som kriminal redaktør og politisk redaktør på dagbladet

Politiken. Han har modtaget Hørup-prisen for sine artikler om den irakiske hærchef.
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