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Da en gammel mand findes død på en vej - tilsyneladende kørt over af en ungarsk au pair - er
kriminalassistent Anna Fekete overbevist om, at der ligger mere bag ulykken, end hvad det umiddelbart ser

ud til.

 
 

Mens hun begynder at optrævle den stadig mere komplekse sag, ledes hun på et dødbringende spor, hvor
ulovlig indvandring, narko og i sidste ende mord truer ikke bare hendes overbevisning, men også hendes liv.

 
 

Annas kollega Esko er optaget af en anden, men lige så farlig sag om aktiviteter i en indvandrerbande, hvor
udvisninger og razziaer medfører spændinger mellem bandemedlemmer og politiet.

 
 

En dag dukker en blodig kniv op i sneen, og pludselig kobles de to sager sammen på en måde, som ingen
havde kunnet forudse. Og som sagen fortsætter, står det klart, at det at have loven på deres siden måske ikke

er nok for Anna og Esko.

 
 

"De ubeskyttede" er en gribende, foruroligende og skræmmende krimi af en af de mest interessante nyere
krimiforfattere i Norden.

 
 

Kati Hiekkapelto er en finsk bestseller-forfatter, som har flere krimier bag sig. "De ubeskyttede" vandt prisen
som Finlands bedste krimi i 2014 og er nu nomineret til den eftertragtede pris Glasnøglen. Udover at skrive er

hun forsanger i et punkband.
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