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Maiken Tarp fra Forsvarets Efterretningstjeneste befinder sig i Jordans hovedstad Amman, da en ung dansk
kvinde kidnappes for øjnene af hende. Straks indledes en klapjagt for at finde gidslet og stoppe et planlagt
bombeattentat. Men det politiske spil i både Danmark og Jordan undergraver efterforskningen. Derfor må
Maiken trodse sine overordnede, og sammen med journalisten Kåre Nygaard indleder hun sin egen jagt på

terroristerne.

Gidsel i Amman er en politisk thriller, der tegner et sammensat billede af forholdet mellem Vesten og
Mellemøsten. Bogen er første del af en serie med efterretningsagent Maiken Tarp.

Mogens Blom (f. 1956) har været ansat i Udenrigsministeriet i 17 år. I arbejdet med denne roman har han
trukket på erfaringerne fra sin tid som seniorrådgiver i ministeriets mellemøstkontor. Han har gennem ti år
rejst intensivt i Mellemøsten og var involveret i håndteringen af Muhammed-krisen, ligesom han befandt sig

på Radisson SAS-hotellet i Amman, da det blev bombet i 2005.
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