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Dalia Sonnenschein havde som altid gjort sit arbejde grundigt: skyllet og poleret de brugte glas, pudset
skrivebordets glasoverflade, rengjort telefonen og sågar computertastaturet. Hun havde tømt papirkurven og
aftørret lædersæderne i gæstemøblementet. Hun havde gjort alt i stand, som det passer sig på direktørens
kontor. Men helt passende kan det ikke kaldes at gøre så grundigt rent, når direktøren selv ligger død på

gulvet …

Alt peger på, at direktøren trods sin unge alder er død af et hjertetilfælde, men da Dalia for anden gang falder
over et lig under rengøringen i den afdødes firma, er der ikke længere tale om et tilfælde, og statsadvokat

Karen Stark begynder at oprulle en historie om skyld, afpresning, kærlighed og had.

EN REN DØD foregår bag facaderne i finansbyen Frankfurt am Mains højglanspolerede højhuse, der tårner
sig op over byens myldrende liv.

"Det er ikke så tit vi ser de tyske krimier på det danske marked, men hvis den her er et udtryk for deres
niveau, vil jeg gerne læse mange flere."

– Sofie Fredborg, Krimisiden.dk

"Jeg vil se frem til flere oversættelser af Anne Chaplet, det er et sympatisk bekendtskab."
– Marit Haugaard, Litteratursiden.dk

Anne Chaplet modtog i 2001 og 2004 den tyske krimipris.
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