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En ukendt person er ude på at hævne sig på politikommissær Marcus Falck. Angiveligt for en uret, som
personen mener, Falck begik for år tilbage. Denne person skyr ingen midler og bruger YouTube til at
kommunikere sine krav, og en timer på videoen tæller ned fra 24 timer. Afdelingen for personfarlig

kriminalitet arbejder på højtryk, men har ingen konkrete spor at gå efter. Marcus Falck, der er kendt og
berømmet for sin enestående evne til at holde hovedet koldt i vanskelige situationer, er i takt med, at

sekunderne ubønhørligt høvles af tiden, ved at gå i opløsning for øjnene af sit team. Pludselig tager sagen en
uventet drejning.    

 

Uddrag af bogen
Tålmodighed belønner sig. I timevis har manden på afstand holdt et vågent øje med Marcus Falcks rækkehus.
Han retter sig op i førersædet i den metalgrå Kia. Alle sanser er vakt. Nu gælder det om ikke at gøre sig for
meget bemærket. Han ved, at rækkehuset konstant bliver overvåget af politifolk i civil og af patruljevogne,
der med jævne mellemrum kører langsomt forbi adressen. Han tager en dyb indånding, da han får øje på en
velkendt skikkelse, der holder døren for en lyshåret kvinde. Kvinden bærer et barn på armen. En lille pige.

Manden ved hendes side har mørkt karseklippet hår med grå stænk. Han er høj og bredskuldret. Marcus Falck
i egen høje person. Så bliver det ikke meget bedre, tænker manden, spidser læberne og fløjter sagte en

melodistrofe, han i tidernes morgen lærte af sin far.      

 

Om forfatteren
Poul Erik Larsson bor i Nordsjælland sammen med sin hustru og deres hvide schæfer. Han færdes dagligt i
den omkringliggende natur, hvorfra han henter inspiration til sine kriminalromaner. Når han ikke skriver,

læser han al slags litteratur. 
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