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En død russer Nis Jakob Hent PDF Forlaget skriver: Wolf mister sit job som politikommissær efter en lidt for
blodig skudepisode og et voldeligt overfald på nogle kollegaer. En privat efterretningstjeneste henvender sig

og tilbyder ham et velbetalt job, hvor han vil kunne bruge sine evner.   

Gennem likvideringer, afpresning og sabotage ønsker den hemmelige organisation, der angiveligt har rødder i
en korsridderorden at ændre den apokalyptiske kurs, som verdens udvikling tager i disse år.   

Den russiske politikvinde Inessa kører sin helt egen private efterforskning af en dansk seriemorder, der
myrder østeuropæiske kvinder og lægger video af mordene ud på nettet. Da Wolf sendes ud på en livsfarlig

mission beder logen hende om at hjælpe ham.     
Nis Jakob har med vanlig sans for højspændt drama, internationale politiske dagsordener og privatlivets

altoverskyggende og eksistentielle udfordringer skrevet en tankevækkende pageturner om den tid, vi alle er
en del af lige nu.   
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