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Det er en varm sommer i Europa. I Amsterdam overvåger Opcop en liga, der organiserer menneskehandel.
Ved Hornstull i Stockholm dør en mand i et hav af blod, og i Haag, hvor Europol fejrer flytningen til et nyt

hovedkvarter, bliver en EU-kommisær offer i en afpresningssag.

Paul Hjelm er tvunget til at have overblikket - og til at ty til brutale håndgribeligheder. Ad uofficielle veje
havner han midt i afpresningssagen, der udspringer af et lovforslag om bæredygtig energi. Men ingen slås

ustraffet mod giganterne.

"ARNE DAHL fortsætter sin respektindgydende serie om Opcop" ***** (5 stjerner) Jyllands-Posten

"Det hele som sædvanligt pakket ind i en underfundig, men gnistrende stil af den slags, hvor læseren gang på
gang lige må genlæse en sætning eller en dialog for at trække nydelsen lidt længere ud." ***** (5 Stjerner)

Jyllands-Posten

"ARNE DAHL leverer varen." - Politiken

"Igen leverer ARNE DAHL en velskrevet og veltuneret politikrimi." - Politiken.

"Alt i alt er BLINDEBUK et overflødighedshorn fra en af tidens bedste krimiforfattere og bogen anbefales
hermed varmt." - Weekendavisen

"BLINDEBUK er en af de her sjældne krimioplevelser, hvor opklaringens enkelte led er knivskarpt lagt frem
for læseren, og hvor trådene samles fornemt til sidst." - Weekendavisen

"ARNE DAHL-krimier er kvalitetskrimier - og det gælder også denne tredje i serien om den intereuropæiske
politienhed Opcop-gruppen med Paul Hjelm i spidsen." - Ekstra Bladet

"ARNE DAHL mestrer kunsten at skabe suspense og cliffhangers så spændingen gradvis intensiveres og de
litterære ambitioner er altid store." - Kultur-cafeen.com

"Historien er spændende fortalt med mange pudsige detaljer" - Lolland-Falsters Folketidende

"ARNE DAHL har altid været god, men jeg tror, at han aldrig har været bedre end med denne. - Godbog.dk
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