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En kvinde lander i Kastrup Lufthavn. Med falsk navn, iført paryk og med en pistol i håndtasken. Tiden er
1948, den kolde krigs tidligste dage. Kvinden er den tidligere modstandskvinde Anita Bergholdt, der vender
hjem til Danmark som engelsk efterretningsagent. Gamle minder og venner dukker op - men nye fjender er
der også rigeligt af i et betændt politisk klima, hvor alle mistænker alle og er opsatte på at hytte deres eget
skind. Det er en simpel opgave, Anita er sendt på, men snart bliver besøget i Danmark en kamp for hendes

egen eksistens.

»Denne højspændte politiske situation benytter Claes Johansen som meget effektiv ramme for sin nye
spionroman, som er blevet et brag af slagsen: dirrende spænding fra start til slut og dertil interessante

personportrætter.«
- Kristeligt Dagblad

»Det er en helt anderledes efterkrigstidsroman med et spændende plot, hvor Claes Johansen har fanget den
forgiftede koldkrigsatmosfære fremragende.«

- Ekstra Bladet
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