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Carl-Johan Vallgren indleder med Skyggedrengen en serie spændingsromaner med Danny Katz som
hovedperson. 

Sommeren 1970 forsvinder en lille dreng fra en tunnelbanestation i Stockholm. En fremmed kvinde hjælper
ham op ad trapperne - og væk er han. Mange år senere forsvinder også drengens bror, Joel Klingberg.

Joels kone henvender sig til Danny Katz, Joels gamle soldaterkammerat, et sprog- og computergeni med en
blakket fortid, og beder ham om hjælp. Katz har brug for pengene og går med til at forsøge at finde Joel, men

opdager snart, at der er mange hemmeligheder i den rige og mægtige Klingberg-familie.

Til sidst har Katz intet andet valg end at tage til Den Dominikanske Republik, hvor grunden til Klingberg-
familiens formue blev lagt, til et sted, der er præget af historien, kolonimagten og slavehandlen, af folkelig

overtro og vold.
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