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NEDTÆLLING er en bog om mord, magt og medier og om kvinders situation på en typisk mandsdomineret
arbejdsplads.

I Stockholm er man i fuld gang med at opføre et olympisk stadion. Men en decemberdag seks måneder før
indvielsen bliver Victoriastadion sprængt i luften, og på det søndersprængte stadion finder man resterne af

OLs dynamiske og karismatiske chef i Sverige, Christina Furhage. Er der tale om en international
terroraktion, et attentat udtænkt og gennemført af en indædt OL-modstander eller er udåden rettet mod

Christina Furhage personligt? Annika Bengtzon, nyudnævnt chef for kriminalredaktionen på Kvällspressen,
bliver vækket midt om natten og må ud og dække begivenheden for sin avis.

Uden at vide det sætter hun kræfter i gang, som ender med at true hendes eget liv.

NEDTÆLLING er den fjerde roman krimi i Liza Marklunds succesfulde krimiserie om Annika Bengtzon.
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