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OPGØRET fortsætter, hvor vi slap AGENDA. Vi følger igen forfatteren og efterforskeren Thor Thomsen i den
fortsatte jagt på bagmændene fra finanskoncernen T.T. Webb & Co. 

Sagen får større og større betydning for Thor, og det bliver nærmest en besættelse for ham, at få svar på alle
de løse ender, som sagen rummer. Han tager igen til Italien, i sin jagt efter et svar på de spørgsmål svæver

rundt i uvisheden, og for at komme nærmere en forklaring på mysteriet omkring Christian Lunds forsvinden. 

Under efterforskningen bliver Thor uventet ramt af en personlig tragedie, da nogle personer som står ham nær
dør. Disse dødsfald kommer til at ændre hans liv. 

En ulykke kommer sjældent alene, og Thor bliver igen udfordret på det personlige plan og hvirvles ind i
nogle tråde fra fortiden, som han har svært ved at gøre sig fri af igen. 

Vi kommer i OPGØRET med helt ind under huden på ham. Det gør vi i en handling, som også byder på en
nådesløs kamp til stregen med mord og affærer. Dramaet spidser til, da nogle savnede personer fra fortiden

uventet dukker op og kommer til at spille en væsentlig rolle for sagens videre forløb. 

Sammen med den tidligere chef i drabsafdelingen Johansen og Thors gamle kollega Per Jensen genoptager de
efterforskningen, da det forsvundne chartek dukker frem. Og et besøg i en forladt skovvilla sætter skub i

opklaringen, da villaen gemmer på en dyster hemmelighed. 

OPGØRET er endnu en pageturner af Peter Lundberg. Romanen holder et konstant spændingsniveau og er
uforudsigelig. 

Udover at OPGØRET er en spændingsroman, borer den sig også dybt ind i nogle vigtige eksistentielle
spørgsmål om livet og døden. 

OPGØRET handler om indre og ydre opgør.
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