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hvis største drøm er at nå til tops i det store, danske olieselskab, hvor hun er ansat. Så da hun år mulighed for

at rejse til Kenya for at undersøge nogle rygter om, at olieselskabets ansatte skulle være involveret i
voldtægtssager, er hun straks klar. Men firmaets betingelser er nådesløse: Løser hun ikke opgaven, bliver hun
fyret. Spørgsmålet er bare, hvor langt Caroline er villig til at gå? For i Kenya møder hun 10-årige Sally. Det
giver hende et nyt syn på, hvad der er det rigtige at gøre, og pludselig er det Caroline, der er den jagede på
hæsblæsende flugt gennem et af Nairobis slumkvarterer. ”Flot og yderst velkomponeret … Romanens plot er
ikke bare overraskende, det er simpelthen ikke til at vaske af sig igen.” – Weekendavisen ”… en international

thriller, der både i form og indhold nærmer sig John le Carrésk standard.” – Information
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