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Hamborg går katastrofalt galt. I USA hærges efterretningstjenestens arkiver af en massiv stormflod. Og Ben
Andersson, et af organisationens mest lovende it-genier, dræbes under et påstået tilfældigt overfald. Et

krypteret USB-stik og en halv bitcoin er alt, den rutinerede agent H.C. har at gå efter. Han er de sidste mange
år blevet marginaliseret af troløse og politisk ambitiøse chefer, hvis prioriteringer han ikke forstår, og han vil
ikke finde sig i det længere. Han skylder Ben at komme til bunds i sandheden – uanset omkostningerne. I
Schweiz udkæmper Theo Jansen, den operative leder af et nyoprettet europæisk spionagentur, en indædt

kamp for at bevisliggøre kontorets fortsatte eksistens. Et anonymt brev sætter ham på sporet af en diskret og
indflydelsesrig mafiaorganisation, og da en række voldsomme cyberangreb skader det internationale

aktiemarked, viser det sig snart, at sagen trækker tråde til den amerikanske efterretningsverden. Uddrag af
bogen På gulvet i hjørnet lå en tabt og slimet karklud. De forvaskede, skidengrå stofriller var dækket af

fedtgule maddiker klækket af spyflueæg i hobetal. Flyvefærdige ungfluer svirrede i tætte, metallisk skinnende
skyformationer ovenover. Deres facetøjnes radarer var endnu dårligt indstillede. Så lettede sværmen som
lurende droner. Opad. Og ud i verden. Om forfatteren Bodil Kjærgaard Nielsen er cand.ling.merc. med

speciale i amerikansk udenrigspolitik og har bl.a. arbejdet som oversætter, it-chef og datanom. I Sandhedens
Tjeneste er hendes skønlitterære debut.
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