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Møllers egne erfaringer med snigskytter stammer fra "den anden side af sigtekornet" - han er mere end én
gang blevet beskudt af disse spøgelseskrigere. I bogen har han vendt sin frygt til nysgerrighed og beskriver
snigskytternes metoder, den psykologi, der ligger bag det overlagte drab, den teknologiske udvikling fra
middelalderens langbuer til den moderne verdens computerstyrede kikkertsigter. Møller gennemgår

snigskytternes historie, fra pelsjægerne i Louisianas sumpe over vinterkrigen i Finland, hvor en lille gruppe
jægere på ski kæmpede imod den røde hær, til Vietnams jungle og vore dages ørkenkrige.

 

LARS R. MØLLER, oberst i Forsvarskommandoen, er forfatter til bl.a. Operation bøllebank (2001) og Vi slår
ihjel og lever med det (2010). Møller har et stort publikum blandt de danske soldater og er kendt i de danske
medier som en kontroversiel debattør. Hans bøger er blevet rost for deres rå fortællestil og skarpe indsigt, der
tør tage fat om emner, som andre viger tilbage for. Han er blevet tildelt fl ere dekorationer og udmærkelser,

bl.a. Kommandørkorset og Ebbe Muncks mindemedalje..
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