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838 dage i helvede Søren Baastrup Hent PDF Forlaget skriver: Den 17. januar 2011, sidst på eftermiddagen,
blev det værste mareridt for moderne søfolk til skinbarlig virkelig for den danske kaptajn Eddy Lopez.

Skibet, han havde ansvaret for, blev kapret af somaliske pirater. I 838 dage sad Eddy Lopez, styrmand Søren
Lyngbjørn og fire filippinske søfolk som gidsler i Somalia. For første gang fortæller Eddy Lopez nu hele
historien om kapringen, volden og uvisheden i nyere danmarkshistories længste gidseltagning. Hvordan
gidslerne oplevede deres livs mareridt med over to års afsavn, totur og bristede forhåbninger. Og hvordan

man vender hjem til kone, børn og frihed efter år i fangeskab.

Om forfatterne
Kristian Leider har de seneste fem år været journalist på TV-Avisen med base i Aarhus. Han har tidligere
været ansat på Nyhedsavisen og skrevet for en række blade og magasiner. Han er uddannet journalist fra

RUC.
Søren Baastrup er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og tidligere bl.a. chefredaktør i

magasinbranchen. I dag er han redaktør i forlagsbranchen og forfatter, og har bl.a. skrevet bestsellerne ´Exit
Hells Angels´

og ´Livvagt - mit hemmelige politiliv´..
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