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På en fængselø uden mad begynder fangerne at æde hinanden. Uhyggelige eksperimenter i forskningens navn
kommer frem i lyset. Rundt omkring i Europa sker pludselige og opsigtsvækkende dødsfald, og Opcop-

gruppen med Paul Hjelm i spidsen leder efter sammenhængen. Samtidigt har nogen blikket rettet direkte ind i
Opcop-gruppens kerne.

Stoleleg er anden bog i serien om Opcop, der er en fristående fortsættelse af Arne Dahls fremragende serie om
A-gruppen. Serien indledtes med Hviskeleg, der er blevet kåret som Årets Bedste Svenske Kriminalroman.

»Ganske enkelt noget af det allerbedste på det skandinaviske krimimarked«-
***** (5 stjerner) Ekstra Bladet

»Andet bind i serien om Opcop-gruppen er en magtdemonstration i krimikunst. Det kan næsten ikke blive
bedre«

***** (5 stjerner) Fyens Stiftstidende

»En flot, foruroligende og fra første side fængende opsætning«
 ***** (5 stjerner) BT

»DAHL skriver med stort overskud, og så er manden samtidigt overordentligt morsom«
***** (5 stjerner) ALT for damerne

»Han er gyselig god. Derudover er hans eminente sprog og frækt poetiske reflektioner markant bedre end
mange andre krimiforfatteres«
***** (5 stjerner) Berlingske
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