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Anna Storm er ny efterforsker hos politiet i Frederikshavn. Med en kollega bliver hun sendt ud til noget, der
først ligner et par fulderikker, der har drukket sig ihjel. Hurtigt viser det sig, at det er noget helt andet. To

østeuropæiske mafiagrupper bekæmper hinanden på den mest indædte måde, alt imens flere danskere prøver
at lave forretninger med dem. Rigspolitiet opretter en specialgruppe Rigsvåbnet, der bliver udsat for lidt af
hvert i kampen mod de formastelige. Gruppens sammenhold styrkes dog blandt andet af Anna Storms
lidenskabelige udfoldelser i det proventiale køkken. Bogens sidste sider giver læseren mulighed for, at

afprøve Anna Storms udfoldelser i eget køkken.

Om forfatteren:
Tom Oxager er billedkunstner og bosat i Sæby. Når malegrejet hviler, og han ikke er på jagt efter nye
motiver, læser han gerne en nordisk eller sydeuropæisk krimi. Da han oplever, at beskrivelserne af

alkoholiserede efterforskere med delebørn, samlivs- og overvægtsproblemer ofte er ved at tage magten fra
handlingen af mange, ellers ganske fortrinlige, romaner, fik han lyst til selv at skrive en

underholdningsroman.
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