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20 minutter forsinket... Denis Lewinsky Hent PDF En dansk bankdirektør, Hasse Lundqvist, der er medstifter
af den succesfulde onlinebank, Optimum Bank, findes død i Tallinn. Det danske udenrigsministerium og det
lettiske politi beder kriminalinspektør Thomsen om at deltage i efterforskningen af det, der tilsyneladende ser
ud som et hjerteanfald under en sexleg. Der er kun et problem: Liget og hotelsuiten er klinisk rengjort, og der
findes ingen DNA-spor af den kvinde, som blev set ledsage bankdirektøren til hans suite tidligere på aftenen.
Alle er enige om, at der er tale om et mord, men hvordan kan det bevises? Kriminalinspektør Thomsen får

hurtigt den opfattelse, at der ligger mere bag, og da han er overbevist om, at det kræver stor indsigt i
bankverdenen for at finde ud af, hvad det virkelige motiv bag mordet er, beder han sin ven finansmanden

Jack Lublo om hjælp.
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