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andet handler om den moderne, transparente virksomhedskultur, hvor åbenhed fører til hemmeligheder,

der skal beskyttes for enhver pris.

Nogen har stjålet Niklas Lunds identitet på nettet.

Niklas Lund, med tilnavnet Vågeren, sidder i fængsel efter at have overtrådt loven som privatefterforsker. Det
går op for ham, at en, der kender ham godt, vil overtage hans arbejde som efterforsker på nettet. Men hvorfor?

Niklas får 2 dages udgang fra fængslet, og beslutter sig til at bruge tiden til at finde ud af, hvem der
misbruger hans navn. Et spor lokker Niklas til et hus i hans gamle hjemby Eslöv. Mens Niklas opholder sig i

huset, bliver en kvinde dræbt.

Det viser sig, at mordof¬feret har en forbindelse til den IT-koncern, som hans far grundlagde mange år
tidligere. For at forstå morderens motiv skal Niklas lære sin afdøde far og hans firma at kende på ny - og

konfrontere sin egen fortid.

Sammen med sit kvindelige modstykke blandt private efterforskere, ”Spanierinden”, jagter Niklas morderen
gennem Eslöv, Lund og det nordlige Skåne – med tråde, der fører helt til Thailand. De må spørge sig selv:
Hvordan har nogen kunne holde noget skjult i en moderne koncern, der står for total åbenhed? De to

efterforskere skal afsløre løgnen i firmaet – før morderen dræber sit næste offer.

JEG FØLGER DIG er en selvstændig fortsættelse til Dan Nilssons debutroman VÅGEREN.

Dan Nilsson skriver spænding i et højt tempo med et touch af humor.
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