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En lille, afghansk dreng løber igennem mørket i Amsterdams skove, flugtens eufori giver ham kræfter. Han
hører et skud og søger skjul bag en træstamme, da et kraftigt lys lyser skoven op et øjeblik. Kun et øjeblik

efter, da bilen rammer ham, bliver alt mørkt.

Politiet står over for en sag, der er langt større, end et enkelt barns død. Imens involverer de to journalister
Farah Hafez og Paul Chapelle sig i sagen fra en anden vinkel. De vikles ind i et internationalt

forbrydernetværk og et yderst farligt politisk spil, der spænder vidt fra Amsterdam over Johannesburg og
endelig til Moskva.

 

Sommerfuglen og stormen er første bind i Heartland-trilogien. En hæsblæsende thriller, men også en rørende
fortælling om forrådte idealer og om at miste, dem man elsker.

Vinder af årets Schaduwprijs – bedste hollandske krimi.

 

"Ambitiøs, elegant og medrivende. " The Times

 

"En dristig debut i både rækkevidde og kompleksitet. … En bog med mange niveauer, hvor det politiske og
det sociale engagement spindes forrygende ind i romanens karakterer, som ingen steder forfalder til klicheen.

" Fra juryens rapport.
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