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Som en besættelse Klaus Enghvidt Olsen Hent PDF Forlaget skriver: Da Nina blev skudt i Århus i 1944,
lignede det umiddelbart en likvidering af en stikker, der havde angivet danske modstandsfolk. Sagen blev
meget hurtigt mørkelagt. Men ved en tilfældighed støder journalisten Benjamin ind i sagen 70 år senere, da
han researcher i stikkerdrab under Besættelsen, og han aner han ikke, at han har stukket fingrene ned i en

gammel uopklaret sag, som nægter at dø og som har trukket sine blodige spor langt frem i tiden. 

Han opdager, at en politimand i 60´erne forsøgte at opklare sagen i forbindelse med et nyt mord i Århus.
Politimanden gravede stædigt ned i sagen, men han fandt snart ud af, at ingen ønskede sagen opklaret - og

mindst af alt hans chefer i politiet. Benjamin opdager, at sagen har medført åbne sår i hans egen familie, og at
han er tættere på den gamle politimand, end han anede. 

Fortællingen springer i tid mellem 40´erne, 60´erne og nutiden, men der er intet let svar på den dystre historie
om fortidens drab.  

Dette er Klaus Enghvidt Olsens anden kriminalroman - den første var LIHOU DOKUMENTERNE.
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