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Genudgivelse i paperback.

Varg Veum bliver anholdt og sigtet for besiddelse af børnepornografi. Hans computer er fuld af illegale og
modbydelige videooptagelser. Blandt andet med ham selv som medvirkende. Materialet er så belastende og

teknisk overbevisende, at selv hans gamle bekendte i politiet tror på det.
Hvem kan have anbragt materialet på hans computer? Og hvorfor? Veum må forsøge at finde ud af hvad han
har foretaget sig de sidste tre år, tre år hvor sorgen over tabet af hans elskede Karin var ved at tage livet af

ham.
Det bliver et kapløb med tiden. Veum står over for to voldsomme udordringer: Han må se at komme ud af

fængslet. Og han må finde ud af hvem, der er ude på at knække ham for evigt.
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