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Forbundsdag og finder efterhånden ud af, at hendes forgængers selvmord har med afpresning, korruption og
bestikkelse at gøre, og at gamle tyske bunkere stadig spiller en rolle i Berlin i anno 2000. Vinder af den tyske
krimipris 2001. Anne Chaplet er en tysk forfatter. Hun debuterede i Danmark i 2008 med Caruso synger ikke
mere og har vundet den tyske krimipris i både 2001 og 2004. Anne Chaplet, som er et pseudonym for Cora
Stephan, er uddannet i statskundskab og historie og har skrevet flere bøger om historiske og politiske emner,
hvilket hendes krimier også bærer præg af. Pressen skrev: "… er en hel del sjovere og langt mere intelligent
end nok så mange nordiske hyggekrimier, der kører efter helt faste skabeloner". – Dagbladet Information Om
"Liget i sneen": Også denne gang er Anne Chaplet et lunt og interessant bekendtskab, som det bare er om at

gå ombord i. – Dagbladet Information
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