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spændingsroman om den kolde krig, et uopklaret mord, om spionage, og om hvor langt man kan gå for en

sag.

Den unge Victor Sienkiewicz bliver en sommerdag i 1992 anholdt i Kastrup lufthavn med en skarpladt pistol
i tasken. Samme aften dukker Victors søster Sara op til en havefest hjemme hos forsvarsadvokat Thomas

Egelund, der snart føler sig tiltrukket af familiens mærkelige historie – og af Sara.

Da Thomas dykker ned i sagen, finder han frem til oplysninger, som ikke alene trækker tråde til både Gdansk
og Paris og langt ind i den danske efterretningstjeneste, men også rykker tættere og tættere på ham selv.

"Samme læsere som til Le Carres eller Davidsens bøger og andre bøger om agenter og spioner (...) Velskrevet
og spændende, klassisk spionthriller, der foregår i Danmark i en kompleks sag med mange sidehandlinger og

dobbeltspillende involverede med egne formål. En god dansk debut."
- Per Drustrup Larsen, lektør
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