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En ældre kvinde bliver mishandlet og dræbt på et plejehjem i Oslo. Alt tyder på, at gerningsmanden har flere
ofre i tankerne. Kriminalreporter Henning Juuls søster, justitsminister Trine Juul-Osmundsen, bliver anklaget

for at have forgrebet sig på en ung, mandlig politiker og modtager samtidig en trussel: Gå af, eller den
virkelige sandhed om, hvad der skete en nat sidste år, kommer for en dag. Sagen udløser mediehysteri, og
Trine gemmer sig i den hytte, familien tog til, da Henning og Trine var børn. Henning Juul bliver sat på
plejehjemssagen, men kan ikke lade være med også at engagere sig i sin søsters sag, selv om hun ikke vil

vide af ham. Så slår drabsmanden til igen. Han har stadig noget at hævne.

Blodrus er tredje roman i serien om kriminalreporter Henning Juul, der mistede sin søn i en brand for flere år
siden og stadig kæmper med gåden om, hvad der lå bag.

»Blodrus er en rasende god spændingsroman. En af den slags, hvor tiden flyver af sted, fordi du er fanget fra
første til sidste side. En bog, der stjæler dine nattetimer.»

- Vejle Amts Folkeblad

»Enger er en af den slags krimiforfattere, der strukturerer sin fortælling ved at springe konstant mellem
aktører og dermed giver læseren et slags overordnet perspektiv. Samtidigt er metoden stensikker, når det
gælder om at skabe spænding, for man sidder jo og vil gerne have samlet de konstante afbrudte tråde.«

- Jyllands-Posten **** (4Stjerner)

»Blodrus er en krimi i den centrale nordiske tratidion, der byder på gåder, der skal læses, og mulighed for
sociale og psykologiske sonderinger i den nøgne og sårbare situation, som forbrydelsen pludseligt og ganske

uventet åbner for.«
- Jyllands-Posten **** (4 stjerner)

»Det er spændende og en smule nervepirrende, at følge Henning Juuls skæbne mens vi samtidigt forsøger at
opklare et meget uhyggeligt mord.«

- Krimifan.dk (4 hjerter)

»Så er Thomas Enger ude med Blodrus. Det er hans tredje bog om Henning Juul, og man må sige at hr. Enger
nu har fået skrevet sig varm. Jeg fløj gennem bogen på ingen tid, for den holder bare. Han har fået lavet et
plot, der er svært at løsrive sig fra, og de personer han har fået skabt afslører hele tiden nye sider af sig selv,
hvilket gør at man ikke kører surt i dem, men derimod meget gerne vil høre mere om dem. Skrivestilen er som

altid nem, og det gør også at tiden nærmest flyver afsted mens man læser.«
- Krimifan.dk (4 hjerter)

»Det er sådan jeg synes en god krimi skal være skruet sammen. Jeg er allerede klar til bog nummer fire.«
- Krimifan.dk (4 hjerter)
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