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´Det er bare seks måneder, så er jeg hjemme igen, sagde jeg til min familie, dengang jeg rejste. Nu stod jeg så
her i en mørk lerhytte, beskidt, bange og med fingeren på aftrækkeren.

Ikke i min vildeste fantasi havde jeg forestillet mig, at min rejse til krigszonen ville være så
grænseoverskridende og slet ikke, at et halvt års afbræk fra min hverdag i Londons finansverden skulle ændre
mit liv for altid og føre mig til diplomatiets tjeneste og ind i kernen af Vestens ambassadesamarbejde i Kabul.

Hvordan er det at være i ildkamp med Taliban? Hvordan organiserer man en bytur ud i Kabuls natteliv, når
man som ung, dansk diplomat har brug for et afbræk fra den hektiske hverdag? Og hvordan foregår

forhandlinger mellem Vestens ambassader og afghanske ministre?

Soldat og diplomat følger Marcus Knuths dramatiske rejse fra hans tid hos den legendariske investeringsbank
Lehman Brothers i London via frontlinjen som soldat i Helmandprovinsen til Udenrigsministeriet, hvor

Marcus bliver chef for EU-Politimissionens ambassade-samarbejde i Afghanistan.
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