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Et røveri mod en videobutik er blevet fanget på et overvågningskamera og får vidtrækkende konsekvenser for
mange mennesker. Forbrydelsen trækker tråde via internettet til handel med forbudte slankemidler og videre
ind i et bizart prostitutionsmiljø. Så A-gruppen kommer på overarbejde samtidig med, at dens egen eksistens

trues på livet.

Sideløbende drages tidligere A-gruppemedlem, Paul Hjelm, ind i et internationalt morads, da en chef i SäPO
pludselig forsvinder. Hjelm har store problemer med at opspore ham - er han omkommet eller på en

storpolitisk mission, hvor han sletter alle spor efter sig?

I Arne Dahls tiende selvstændige spændingsroman om A-gruppen handler det om den allestedsnærværende
overvågning og om grænseløs handel med våben, sex og narkotika i en stort anlagt historie.

»En af de bedste svenske krimiforfattere har atter leveret en velskrevet sag ... Dahl er simpelthen en
blændende fortæller og en elegant plotkonstruktør.«

- Mette Højbjerg, Information

»Bedre bliver det ikke.«
- Fyens Stiftstidende

»Scenen er sat, historien kan begynde, og man er hooked efter ganske få sider.«
- Sissel-Jo Gazan, Femina

»Et hovedværk i skandinavisk kriminallitteratur. Rytterstatuen er hjemme.«  - Henrik Palle, Politiken
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