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Faldskærmschefen er en historisk biografi om en anderledes dansk modstandsmand, nemlig den spraglede,
komplekse og kontroversielle faldskærmschef, forfatter og bedrager Flemming B. Muus, der blev forvist til
Liberia af sin egen familie som 25-årig, fordi han allerede før krigen, var blevet grebet i at forfalske checks.
Og det var dér, han befandt sig, da han i 1940 modtog nyheden om Tysklands besættelse af Danmark, som

han kom til aktivt at bekæmpe både som leder af det britiske SOE´s (Specials Operations Executive) arbejde i
Danmark og som en helt central person i den danske modstandsbevægelse. Men i december 1944 blev Muus
sigtet for underslæb, og resten af krigen hang anklagen over ham, indtil han i 1946 blev dømt for bedrageri

mod den modstandsbevægelse, som han havde kæmpet for under krigen.
                     

Faldskærmschefen fortæller hele historien om Flemming B. Muus helt tilbage fra hans tidlige ungdom over
hans heltemodige tid i SOE og i modstandskampen og til faldet fra piedestalen i1944. En bog, der kaster nyt
lys over den danske modstandskamp og tegner et utilsløret portræt af en af de mest interessante og mest

menneskelige danske modstandshelte. Flemming B. Muus blev efter krigen forfatter og skrev frem til sin død
i 1982 en række drengebøger og bestsellere baseret på sit eget liv. Det er første gang, Flemming B. Muus

portrætteres i en selvstændig bogudgivelse.
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