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Uhyre spændende og meget læseværdig konspirationsthriller om det danske og de europæiske kongehuses skjulte magt og
kamp for at bevare denne.
Advarsel: Dette er ikke tredje bind af serien om gidselforhandler Niels Bentzon, men ingen grund til skuffelse. Forfatterparrets
selvstændige konspirationsthriller er fuldt på højde med forgængerne.
Eva Katz er blevet fyret som journalist, og som om det ikke var nok, har hun mistet sin elskede Martin, som er blevet dræbt af en
vejsidebombe i Afghanistan. Parret var ikke gift, så hun har også måttet sige farvel til deres drømmehus, og psykisk ude af balance
har hun i det hele taget svært ved at komme videre i livet. Hun starter uden den store lyst i aktivering i en børnehave, men mødet
med en fem-årig dreng, Malte, og hans blodige tegning af et mord ændrer alt. Det viser sig, at Maltes mor er hofdame, og hans
morbror har angiveligt netop begået selvmord. Men hvordan kan drengen så lave sin tegning før det oﬃcielle dødstidspunkt, og
hvad er det, han har set?
Evas journalistiske næse bliver vækket, og hun begynder at grave dybere i sagen. Hendes undersøgelser peger i retning af det
danske kongehus, men dette bringer hende i direkte konfrontation med nogle mystiske soldaterlignende mænd, som for alt i
verden vil forsøge at skjule sandheden. Eva forfølges, og man forsøger ﬂere gange at dræbe hende. Bag forfatternavnet Kazinsky
gemmer sig igen navnene Jacob Weinreich og Anders Rønnow Klarlund. Jacob Weinreich har skrevet en lang række børne- og
ungdomsromaner, mens Anders Rønnow både er forfatter og anerkendt spilleﬁlmsinstruktør, og netop kombinationen af den
visuelle instruktør og den drevne forfatter fungerer igen usædvanlig godt.
Bogen er elementært spændende, velskrevet og fermt konstrueret, så der hele tiden i korte kapitler, som har overskrifter efter
københavnske gader, skiftes mellem de forskellige steder og personer, og selvom man tidligt får kendskab til Evas modstandere,
skal man langt hen i romanen, før det endelige plot afsløres. Begge dele er med til at holde læseren fast i et jerngreb, og selvom
historien vel får en lidt hurtig og ulden afslutning, er hele romanen et særdeles godt bud på en moderne og meget overbevisende
spændingsbog.
Teorien om det danske og de europæiske kongehuses skjulte magt og kamp for at bevare denne magt kan man tro på eller lade
være, og forfatterne kommer måske lige lovlig tæt på skildringen af de enkelte personer i kongehuset og især en række
ubehagelige påstande, men hele problematikken er ikke desto mindre enormt godt skildret. Man fornemmer, at der har ligget et
stort researcharbejde bag romanen, og de oprullede temaer er under alle omstændigheder tankevækkende,
Især beskrivelsen af Eva og hendes direkte forfølger har tillige overbevisende psykologisk dybde, og lægger man det hele sammen,
får man således noget af det ypperste i den store stak af aktuelle thrillere.
Og for nu at vende tilbage til Niels Benzon, så skulle han vende tilbage om nogle måneder.
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