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Selvrisiko: Genboens hestestald står i flammer, da journalisten Dicte Svendsen og hendes yngre kæreste,
fotografen Bo, vågner en kold februarnat i Dictes hus uden for Århus. Som de eneste på stedet forsøger de at
redde de indespærrede heste. Senere samme dag bliver politiet med kriminalassistent John Wagner i spidsen
imidlertid optaget af en anden ildspåsættelse. De to brande bliver hurtigt kædet sammen, og en gruppe

teenagedrenge kommer i politiets søgelys. Men da Dictes syttenårige datter finder et lig i landsbyens mose,
tage begivenhederne en makaber drejning.

Personskade: Der er optøjer mellem ordensmagt og unge indvandrere en hed augustnat. Den nat finder Dicte
liget af en ung nøgen kvinde. Hendes underliv er brutalt sprættet op, og det barn, hun bar, er forsvundet.

Inden længe er Dicte dybt involveret i opklaringsarbejdet alt imens hun kæmper mod ensomheden; kæresten
Bo er i Irak på reportagetur, og datteren Rose bruger al sin tid med sin nye kæreste, den unge indvandrer

Aziz.

Nærmeste pårørende: Dicte og hendes fotografkæreste, Bo, er på arbejde den dag hele to bombetrusler
splintrer århusianernes dagligdag. Ved banegården har nogen fundet en herreløs kuffert, og Rullemarie rykker
ind. Senere sker det samme et andet sted i byen. Det bliver en lang dag, og først om aftenen da artiklerne er
skrevet og sendt, kan Dicte åbne sin post på redaktionen. Et af brevene er uden afsender og indeholder en
CD, som hun automatisk fodrer computeren med. Og fra det øjeblik filmen ruller over skærmen, er Dictes

verden ikke længere den samme. Den viser nemlig et bestialsk drab.

Anmelderne skrev om bøgerne, da de udkom:

»Norge har Anne Holt, Sverige har Lisa Marklund, og Danmark har Elsebeth Egholm ... Bedre kan det ikke
gøres.«

- Else Højgaard, JydskeVestkysten

»En supermoderne miss Marple (...) Skabt af hendes overdådige fantasi og stærke fornemmelse for det
kriminelle islæt (...) Det er dygtigt, skarpt og indsigtsfuldt gjort (...) Hun får os til at række begærligt ud efter

næste side.«
- Annelise Vestergaard, Jyllands-Posten

»Egholm gør det igen (...) Man varmer sig, gyser, græder.«
- Ide Hejlskov, B.T.

»Mens man læser, er forfatteren både i stand til at frembringe hjertebanken, chokerende overraskelser og stor
spænding. Hun er simpelthen dygtig.«

- May Schack, Politiken

»Det er førsteklasses gjort - jeg tilgiver hjertens gerne Elsebeth Egholm, at hun holdt mig vågen den halve
nat!«

- Katinka Bruhn, Weekendavisen
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