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“En af de mest effektfulde romanindledninger jeg har læst i lang tid.” Henrik Palle, journalist på
Politiken.

“Spektakulært plot.” Rebekka Andreasen, vildmedkrimi.dk
“Spændende til sidste punktum.” Jannik Lunn, bogpusheren.dk
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Bagsidetekst:
Under danmarks ældste kirkegulv bliver en 5.000 år gammel kalender fundet. Kalenderen tæller ned til

Ragnarok.

På en bænk i det sommerglade Tivoli skyder den pensionerede professor Bjarne Arnesen sig en kugle for
panden. Hans stedsøn, den Cavlingprisvindende journalist Kurt Østergård, modtager en videobesked fra ham
28 måneder efter. Arnesen trygler Kurt om at stoppe det han kalder "dem" og beder ham fortsætte hvor han
slap. Det leder Kurt til en opdagelse, der får store konsekvenser ikke blot for Kurt, men for Danmark og

kongefamilien. Samtidig bliver strålingsekspert og tidligere våbeninspektør for FN, Søren Storm, bedt om at
hjælpe politiet i opklaringen af et strålingsrelateret mord begået på Rigshospitalet. Det makabre og bizarre

mord leder Storm på sporet af en radioaktiv bombe der kan gå af hvert øjeblik det skal være et sted i
København. Lige om hjørnet venter dronningens store jubilæumsfest med prominente gæster fra ind- og

udland.
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