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I løbet af nogle få dage indtræffer tre bemærkelsesværdige dødsfald: En plastikkirurg med terroristkoblinger
bliver fundet hængt i sit hjem i Belgien, en albansk våbenhandler bliver skudt på en bar i Stockholm, og liget
af en tjekkisk EU-parlamentariker bliver fundet på en afsides fængselsø ud for Toscana. Da sagerne ser ud til

at strække sig over landegrænserne, havner de hos OpCop, Europols operative enhed.

Paul Hjelm, Arto Söderstedt, Jutta Beyer og de andre i OpCop-gruppen begynder jagten på en - eller flere -
mordere.

»Som altid leverer Dahl begavet krimi med både fremragende plot, dirrende spænding, et fabelagtigt
persongalleri, intense detaljer og storladen eftertanke.«

*****
- Ekstra Bladet

 
»Arne Dahl skriver som vanligt en begavet og effektiv spændingshistorie med udpræget og veloplagt sans for

sprogets mangfoldige, og ikke mindst ironiske, virkemidler. Arne Dahls nye Europol-serie har nået
flyvehøjde.«
- *****

Jyllands-Posten
 

»Vanlig elegance«
 ****

- Nordjyske Stiftstidende
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