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Når Ryan arbejder undercover, kan man glide under voksenradaren og få informationer, der sender kriminelle
og terrorister i fængsel.

Sammen med sine to brødre, tvillingerne Daniel og Leon, arbejder Ryan på at infiltrere et netværk af
kriminelle, men undervejs kommer de på sporet af ting, der ikke er for børn, bl.a. en dobbelt kidnapning!

Mission Controller James Adams må indkalde den gamle trup til en ny mission, og kort efter Bruce, Kyle,
Lauren og Kerry tilbage.

Sammen med Ryan skal de ud på en dristig mission for at redde kidnappede gidsler dybt inde i Islamisk Stats
territorium i det sidste og endelig CHERUB eventyr.

Den sidste mission er bind 17 i Cherub-serien. I den sidste mission, der afslutter alle missioner, skal Ryan og
James samle et team af legendariske Cherub-agenter for at befri 2 kidnappede gidsler, der er fanget bag

Islamisk Stats grænser.

Den sidste titel i bestsellerserien CHERUB - og den allermest spændende.
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