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De to mødes. Han tror, at det er helt tilfældigt. Hun ved, at det ikke er. Fordi hun arbejder for nogen, som vil
have kontrol over ham, på grund af at han er en kendt kulturjournalist og samfundsdebattør. Han og

fotomodellen bliver kærester, og det får efterhånden alvorlige konsekvenser for dem begge.

I sine yngre år udgav Flemming Sølberg tre bøger, som blev fint modtaget. Bl.a. skrev Poul Borum: »Han er
en fremragende forfatter. Jeg er sikker på, at hans bøger vil kunne klare sig på hovedsprogene.«

Her er så Flemming Sølbergs fjerde bog. Det er en roman om visse spil og aktiviteter, som offentlige og
private efterretningstjenester starter og har kørende forskellige steder, når deres omfattende overvågninger har
givet de ønskede oplysninger. Det er alt sammen sager, som folk med magt og indflydelse ikke ønsker skal
komme åbent frem, og derfor sker det yderst sjældent. Romanen her er i fiktiv form en meget interessant

undtagelse, og den drejer sig om noget meget centralt og betydningsfuldt.
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