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dansker, der allerede som teenager besluttede at vie sit liv til kampen mod fattigdom, og samtidig hele den
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danske forretningsmand “PH”, der begge var centrale aktører i våbennedkastningen. Om forfatteren: Carsten
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Fast boganmelder i Go’Morgen Danmark på TV2. Har tidligere udgivet Udleveret (2010) på Ekstra Bladets

Forlag og romanen Uden ansigt (2012) på Politikens Forlag.
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