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Krimiforfatter klar med
anden del af Silkeborg-triologi
Peter Lundbergs
anden bog i Agendaserien er på trapperne.
Den har fået titlen
»Opgøret«
AF CHRISTIAN KLOCH LARSEN

kloch@mja.dk

tråde fra fortiden, som han har svært
ved at gøre sig fri af igen.
Handlingen i Agenda-serien har sit
udspring i Silkeborg.
En succesrig direktør i byen børsnoterede finansimperium T.T. Webb
og Co er tidligt om morgen kørt galt
på Gjessøvej på vej mod Billund Lufthavn, men det forkullede lig i den udbrændte BMW viser sig efterfølgende
at være en anden.
I forbindelse med ulykken kommer kommunaldirektøren i politiets
søgelys, da han fjerner et ringbind
fra ulykkestedet på Gjessøvej, og han
bliver senere brutalt likvideret af en
snigskytte på Underhusets fortovsrestaurant.

BØGER Peter Lundberg er nu klar med
toeren i sin Agenda-triologi, hvor den
silkeborgensiske forfatter og efterforsker, Thor Thomsen, fortsætter jagten
på bagmændene fra finanskoncernen
T.T. Webb & Co.
Bog nummer to hedder »Opgøret«
og fortsætter den dramatiske og spæn- Midt i personlig krise
dende fortælling der, hvor bog num- Thor Thomsen er sat på sagen. Han
står midt i en personlig krise, men kan
met ét »Agenda« stoppede.
Sagen får større og større betydning ikke slippe de mange tråde i den omfor Thor, og det bliver nærmest en be- fattende sag, og sætter jagten ind på
sættelse for ham at få svar på alle de den forsvundne finansdirektør
løse ender, som sagen rummer. Han
- I opgøret kommer vi helt ind untager igen til Italien i sin jagt efter der huden på ham. Det gør vi i en
et svar på de mange spørgsmål, og
handling, som også
for at komme
byder på en nådesløs kamp til stregen
nærmere en
med mord og affæforklaring på
rer.
mysteriet omkring Christian
Dramaet spidLunds forsvinser til, da nogle
den.
savnede persoUnder efterner fra fortiden
forskningen bliuventet dukker
ver Thor uventet
op og kommer til
ramt af en perat spille en væsonlig tragedie,
sentlig rolle for
da nogle personer
sagens videre
som står ham nær,
forløb, fortæller
dør. Disse dødsPeter Lundberg
fald kommer til at
om handlingen
i bog nummer
ændre hans liv.
En ulykke komto..
mer sjældent alene,
Sammen
og Thor bliver igen
med den tidudfordret på det
ligere chef i
drabsafdelinpersonlige plan og || »Opgøret« - den længe ventede
gen Johansen
hvirvles ind i nogle to’er - udkommer i morgen fredag.

|| - Første bind blev fantastisk godt modtaget. Nu er jeg klar med den svære to’er, siger forfatteren og kunstneren Peter
Lundberg, som bor i Låsby.

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« udkommer i morgen fredag 2. november.

