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Englen i skyggen Walter Lucius Hent PDF Forlaget skriver: Efter at have stukket næsen i en sag, der lignede
en simpel historie om en flugtbilist, blev journalisten Farah Hafez viklet ind i et livsfarligt spind af korruption
og kriminalitet, som førte til, at hun blev kidnappet. Under fangenskab i Rusland måtte hun sværge troskab til

en terroristgruppe for rullende kamera. 

Nu jages hun af internationale efterretningstjenester og kriminelle bander og må tage flugten til Jakarta. Her
kan hun fortsætte sin efterforskning, mens venner og allierede forsøger at rense hendes navn verden over. 

Hvis Farah nogensinde skal genvinde sin frihed, skal hun have afdækket, hvilken ondskab der er skyld i, at
hun er havnet i fedtefadet. Men problemet er, at det kan koste hende det eneste, hun har tilbage – sit liv. 

ENGLEN I SKYGGEN er andet bind i hollandske Walter Lucius’ internationalt berømmede krimitrilogi, der
indledtes med Sommerfuglen og stormen. Et must for læsere, der elsker krimier i stil med Daniel Lagercrantz’

bøger.
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