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Den velhavende, kyniske forretningsmand Peter de Boer er specialist i at ødelægge firmaer på bestilling. Han
ansætter den eksotiske Nicky Landsaat som marketing-trainee i sin virksomhed, og snart drager han stor nytte
af den ambitiøse kvinde. Nicky har et specielt liv i rygsækken og bor i en af Amsterdams ghettoer sammen

med sin voldelige far, sin indelukkede indonesiske mor, en kriminel bror og en prostitueret søster.

Da den irakiske efterretningstjeneste beder Peter de Boer om at knuse en stor vestlig koncern, bliver han sat i
et voldsomt dilemma; men da han bliver truet med afsløring af sin gådefulde fortid, føler han sig tvunget til at
tage opgaven. Og så er Peter de Boer og Nicky Landsaat pludselig hvirvlet ind i et dødsensfarligt spil om en

hidtil ukendt form for terrorisme.

Jussi Adler-Olsens aktuelle og veldokumenterede roman Og hun takkede guderne blev nationalt og
internationalt modtaget med begejstring og solgt til filmatisering, da den første gang blev udgivet som

Firmaknuseren.

»Dette er af internationalt bestsellerformat.«
- Politiken
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