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Da den kræftsyge Morten Richter forsvinder under en rejse i udlandet, indleder Robert Lassen sin egen
eftersøgning, både som ven og som journalist ved det trængte dagblad Tiden, hvor han udmærker sig ved at
være en doven og besværlig medarbejder. For hvad er der sket med barndomskammeraten Morten, som
skæbnen har behandlet så hårdt? Skulle han, som det siges, blot på en uges ferie til Paris? Hvem er så den
yngre kvinde, han muligvis forlod Danmark i selskab med? Svaret på det ene spørgsmål åbner for det næste.

Roberts jagt fører ham til det pakistanske kioskmiljø på Vesterbro og ind i spionvæsenets lukkede cirkler.
Men snart kører han fast, for i efterretningsvæsenet forsøger en indflydelsesrig familie at fremme en alternativ
version af sandheden. Det udvikler sig til en kamp mellem to mænd, der begge arbejder med informationer,

men på to højst forskellige måder. Og i en verden, hvor kendsgerninger bliver tiltagende ligegyldige.

Hans Davidsen-Nielsen (f. 1968) er journalist og forfatter. Han har bl.a. skrevet to faglitterære bøger om de
danske efterretningstjenesters historie, En højere sags tjeneste (2006) og Spionernes krig (2008). Til daglig er
han ansat som journalist ved Politiken og har tidligere været ansat på Weekendavisen og Jyllands-Posten.
Han debuterede som skønlitterær forfatter med Hypokonderens død (2014), for hvilken han modtog Det

Danske Kriminalakademis diplom for fremragende debut. Hans Davidsen-Nielsens anden spionroman Løgnen
om en sand ven (udkommer august 2017) knytter an til Hypokonderens død, men kan læses uafhængigt.
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