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En barsk og fængslende fortælling baseret påvirkelige hændelser fra verdens mest lukkede land,Nordkorea.
En realistisk roman om venskab og mod,forræderi og tilgivelse.

19-årige Zhangs fremtid i Nordkorea ser lys ud - indtilhungersnøden river hans familie fra hinanden. I
enfarefuld søgen efter sin forsvundne far og søster flygteZhang til Kine med sin bedste ven og en 11-årig

forældreløs.Her møder han nogle kristne, som udfordrer han loyalitetover for fædrelandet, og Zhang må træffe
en beslutning, derkan koste ham livet.

Broder Andreas, grundlæggeren af Åbne Døre skriver:
»Selvom bogen er tragisk, er den samtidig fuldaf håb og beskriver,hvordan vores Herre arbejder i såmørkt et

land ...«

Den hollandske forfatter, Jan Vermeer arbejder som journalist for Åbne Døre og har skrevet mange artikler
fra hele verden, heriblandt Mellemøsten og Asien. Tjener for Den Store General er hans debutroman.
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