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Skræmmende realistisk politisk thriller.

En irakisk tolk bliver brutalt myrdet i Amman, og ved liget er efterladt en liste med 78 navne på tolke, der har
arbejdet for Danmark. En liste, som ISIS-lederen Nasir Fayez seks måneder tidligere har lagt på nettet.

Maiken Tarp fra Forsvarets Efterretningstjeneste tager til Mellemøsten for at forhindre at gerningsmændene
kan strege endnu et navn på listen, men opdager snart, at arven fra Irak-krigen og hendes egen fortid som

spion i Basra og Bagdad, spøger i det aktuelle opgør med ISIS - og at hun selv er i fare for at blive det næste
offer.

"Arven fra Basra" er andet selvstændige bind i serien med efterretningsagent Maiken Tarp. Mogens Blom har
tidligere udgivet romanerne Dræbt af en vildfaren kugle (1983), Aftenholdet (1984), Naboerne fra Bagdad

(2009) og senest første bind i serien med Maiken Tarp, Gidsel i Amman (2014).
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