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Første bind i Reykjavik noir-trilogi

Smukke Sonja er enlig mor og dertil en flittig bruger af flytrafikken, for hun er også en opfindsom, men
modvillig, kokainsmugler. I lufthavnen får toldbetjenten Bragi, som skal blive hendes stærkeste modstander,
efterhånden øje på hende, og de indleder en katten-efter-musen-jagt. Bragi er så godt som gået på pension,

men han kender alle tricks i bogen efter et helt arbejdslivs erfaring. Ikke blot må Sonja udtænke nye og stadig
mere vovede fragtmetoder, så hun uhindret kan bringe stofferne over grænsen, hun må også finde ud af,
hvordan hun kan undslippe Bragis fælde; langsomt trænger han hende længere og længere op i en krog.

Lilja Sigurdardóttir (f.1972) er en islandsk krimi- og prisvindende skuespilforfatter. Fælden er er den første
bog i Sigurdardóttirs trilogi om Sonja og blandt de top ti bedst sælgende bøger i år 2015 i Island.
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