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Bjørnen Gard Sveen Hent PDF Forlaget skriver: Foråret 2016. Tommy Bergmann finder liget af en ung,
ukendt kvinde, og politiets sikkerhedstjeneste tror, at kvinden er en østtysk afhopper, hvis bedste ven er den
spiondømte Arvid Storholt. Straks efter myrdes Storholt i sit hjem. Han var kendt som Norges største spion og
blev arresteret i 1987. Hvis han ville hjælpe den norske sikkerhedstjeneste med oplysninger om en anden

sovjetisk spion, som blev kaldt Bjørnen, ville han få sin straf betydeligt nedsat.

I mange år hører vi intet om sagen, men nu bliver politiefterforsker Tommy Bergmann sendt på en uhyggelig
jagt i sporene efter den kolde krig på den mand, som slap fri: Bjørnen.

Gard Sveen – som fik både Rivertonprisen, den norske bedste krimi-pris, og Glasnøglen, prisen for bedste
skandinaviske krimi, foruden den norske krimidebutantpris og Rosenkrantz-prisen, prisen for bedste
spændingsroman i Danmark – er tilbage med sin bedste spændingsroman siden ‘Den sidste pilgrim’.

Fjerde bog i serien om Tommy Bergmann.
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