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Olie og gas er vigtigere råstoffer end nogensinde. Store omkostninger er forbundet med at udvinde og
transportere dem. Rørledninger fører råstofferne frem til modtagerne i skarp konkurrence med specialbyggede

tankskibe.

Efter at den smukke Anna Storm med de grønne øjne er vendt hjem fra bryllupsrejse, bliver Rigsvåbnet kastet
ud i jagten på en mystisk, paramilitær styrke, der med stor teknologisk færdighed saboterer installationer i en
række lande. Samtidig sker et mord i det idylliske Sæby. Her drejer det sig om en helt anden slags råstoffer.

Tom Oxager er billedkunstner og bor i Sæby ved Kattegat. Hans lærreder viser samme interesse for
provencalske landskaber som for områderne langs Vendsyssels kyst. Når malegrejet hviler, morer han sig med
at skrive krimier. Dette er den tredje lydbog i serien om Anna Storm og Rigsvåbnet. Gamle venner og fjender

fra de tidligere bøger optræder i handlingen.

”Anna Storm 3: Over alle grænser” er indlæst som lydbog af Peter Carstens

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget /Swann studio.
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