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JEG FØLGER DIG
Nogen har stjålet Niklas Lunds identitet på nettet.
Snart går det op for Niklas, at det er en, der kender ham, og som vil overtage
hans arbejde som efterforsker på nettet. Men hvorfor?
Den første ledetråd får han, da en kvinde bliver myrdet i Niklas’ gamle hjemby
Eslöv. Det viser sig, at mordofferet har en forbindelse til den IT-koncern, som
hans far grundlagde mange år tidligere. For at forstå morderens motiv skal
Niklas lære sin afdøde far og hans firma at kende på ny - og konfrontere sin
egen fortid.
Sammen med sit kvindelige modstykke blandt private efterforskere, “Spanierinden”, jagter Niklas morderen gennem Eslöv, Lund og det nordlige Skåne
– med tråde, der fører helt til Thailand. De må spørge sig selv: Hvordan har
nogen kunnet holde noget skjult i en moderne koncern, der står for total åbenhed? De to efterforskere skal afsløre løgnen i firmaet – før morderen dræber
sit næste offer.

Jeg følger dig er en effektiv spændingsroman, der blandt andet handler om
den moderne, transparente virksomhedskultur, hvor åbenhed fører til hemmeligheder, der skal beskyttes for enhver pris.
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DAN NILSSON (født 1971) er journalist. Hans romaner om internetdetektiven Niklas Lund er inspireret af hans egne oplevelser i forbindelse med, at han
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SAGT OM DAN NILSSON
“Et spændende nyt navn i den svenske krimiverden.”
- - KERSTIN BERGMAN (SVENSKA DECKARAKADEMIN), CRIMEGARDEN.SE

Læs mere om forfatteren:
http://www.dannilsson.nu
/ dannilssonforfattare
/ dannilsson71

“God intrige, med mangle forviklinger, der trækker i forskellige
retninger.”
- MARIA NEIJ, BTJ-HÄFTET NR 23 2015
“Tak til Dan Nilsson for, at de sidste dage har været så utroligt
spændende.”
- ANNA LINDVALL, JOURNALIST
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