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År 2014. En mand findes halshugget i Hornbæk Plantage, og politiet står uden konkrete spor. Drabet minder
om afstraffelsesmetoder i Mellemøsten, men der er ingen hjælp at hente hos efterretningstjenesterne. PET har

travlt med at afværge nye terrorangreb i København, og FE forbereder Flyvevåbnets missioner i Irak og
koncentrerer sig om Islamisk Stat. Og politiet har mandskabsproblemer; overarbejdstimerne hober sig op.

Samtidig er arbejdsløse Annesofie Gundelach i økonomiske vanskeligheder og skal bestå komplicerede tests
for at blive indhenter. Hendes døtre må klare sig selv og har tilsyneladende rodet sig ud i noget snavs.

Eftersøgte Lukas Fisker meldes dræbt i det borgerkrigsramte Syrien - manden, som har myrdet seks junkier i
Danmark og et ukendt antal nazistiske krigsforbrydere i Europa. Nyheden om snigskyttens død bringer

indgroede hemmeligheder op til overfladen, og alt kommer i spil, da Annesofie og eksdrabschef John Milner
atter hvirvles ind i nye og gamle mord.   

 

Uddrag af bogen
Hun mærker en hånd på sin skulder og vender sig om. En storbarmet, midaldrende kvinde maser sig op på

trinnet og presser hende ind i gelænderet.
- Annesofie Gundelach. Du har ikke løst opgaven tilfredsstillende. Følg med op til Kongens Nytorv, hvor en

kollega vil tage dig .

Annesofie tyrer en knytnæve i kvindens mave og lægger alle kræfter i at skubbe til det tunge korpus, kvinden
falder bagover, først oven på en dreng og videre ned på en ældre herre, hun spurter op ad rulletrappen og

skubber til folk, der står i vejen, mens hun råber:
- Hjææælp, en mand ragede på mig, nu står han og river i sin pik dernede, lad mig nu komme forbi, voldtægt!

En eller anden, ring til politiet!  
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