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Medløber Morten Buschmann Hent PDF Året er 2013. Liget af en tysk naziofficer fra besættelsen bliver
fundet på Frederiksberg. Der sker mystiske ting i og omkring Annesofie Gundelachs villa i Taarbæk, hvor hun

lever i et problematisk forhold til Jacob Olin Larsen. En nat kontaktes hun af WikiLeaks-aktivisten Inge
Lehmann, og da de to senere mødes i Malmø, nedskydes Lehmann af en snigskytte. Samtidig er indhenteren i

København for at modtage en medalje for sin indsats i Afghanistan.

Efterforskerne Poul Reintoft og Finn Svendsen får til opgave både at opklare mordet på Lehmann og udrede
trådene i et drab begået for 67 år siden. Advokat Gundelach og hendes ven, eksdrabschef John Milner, er

tilbage, hvor de startede – som medspillere i narkomansnigskyttesagen fra 2005.

ANMELDERNE SKREV
"På overfladen en historie om en veluddannet snigskytte. Neden under finder man flere interessante lag. En
samtids-thriller om det moderne menneskes dilemmaer. Ambitioner kontra moral i turbulente, komplekse

tider. Især overrasker romanens anden hovedperson, advokat Anne Sophie Gundelach, og så må jeg tilføje, at
jeg finder bogen reelt spændende og underholdende. Samme høje standard som Morten Buschmanns debut."

- saxo.com
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