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Anna Storm er ny efterforsker hos politiet i Frederikshavn. Med en kollega bliver hun sendt ud til noget, der
først ligner et par fulderikker, der har drukket sig ihjel. Hurtigt viser det sig, at det er noget helt andet. To

østeuropæiske mafiagrupper bekæmper hinanden på den mest indædte måde, alt imens flere danskere prøver
at lave forretninger med dem. Rigspolitiet opretter en specialgruppe Rigsvåbnet, der bliver udsat for lidt af

hvert i kampen mod de formastelige.

Gruppens sammenhold styrkes blandt andet også af Anna Storms lidenskabelige udfoldelser i det
provencalske køkken, som hun glædelig deler med gruppen, når de ikke er i kamp.

”Rigsvåbnet” er indlæst af Peter Carstens

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget /Swann studio
Rigsvåbnet er den første bog i serien med Anna Storm af Tom Oxager som er blevet indlæst som lydbog.

Resten af serien er under indlæsning og udkommer i løbet af 2017.
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