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Operation Isbjørn Eirik Wekre Hent PDF En bølge af tragiske familiedrab ryster Norge, og politiet har ikke
flere ressourcer. Hege Tønnesen, der er på orlov fra Politiets Sikkerhedstjeneste, får modvilligt ansvaret for
efterforskningen af en ny tragedie: I Rendalen er en mor og datter blevet henrettet, og huset de boede i er

brændt ned. Den mistænkte familiefar, en soldat i Jægerkorpset, er forsvundet. Under den intense jagt på den
mistænkte går det op for Hege, at nogen saboterer hendes arbejde, og at det drejer sig om en sag i en helt

anden størrelsesorden end familiedrab. Indsigten bringer hende til Svalbard og en voldsom og iskold kamp på
liv og død.

OPERATION ISBJØRN er en thriller om et storstilet anslag mod Norges sikkerhed.

"Romanen er lige dele klassisk kriminalroman og thriller, og den kommer omkring både den norske
Afganistan-indsats og en efterretningstjeneste, der i ly af truslen om international terror løfter budgetterne

mod skyerne - og den leverer en begavet kommentar til moderne norsk samfundsudvikling.
Wekre rammer på sin vis samme toneart som Jan Guillou i sidstnævntes bedste Hamilton-bøger. At bogen så

samtidig er både velskrevet og veloversat, gør kun fornøjelsen større.
Information

'Operation Isbjørn' er både politikrimi og politisk thriller med et spændende plot skrevet af en forfatter, der
har et indgående kendskab til de risikofyldte internationale forviklinger som følger, når

efterretningstjenesterne og ryggesløse politikere driver deres farlige spil med fred og sikkerhed, når
kortsigtede politiske og økonomiske gevinster forsøges hentet hjem med alle midler.

Jan Vandall, MetroXpress

en perspektivrig politisk thriller, hvis dybeste anliggende er politiets og militærets ændrede rolle og status i
en globaliseret verden, der også omfatter Norge.

Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

 

En bølge af tragiske familiedrab ryster Norge, og politiet har ikke
flere ressourcer. Hege Tønnesen, der er på orlov fra Politiets

Sikkerhedstjeneste, får modvilligt ansvaret for efterforskningen af en
ny tragedie: I Rendalen er en mor og datter blevet henrettet, og huset

de boede i er brændt ned. Den mistænkte familiefar, en soldat i
Jægerkorpset, er forsvundet. Under den intense jagt på den

mistænkte går det op for Hege, at nogen saboterer hendes arbejde, og
at det drejer sig om en sag i en helt anden størrelsesorden end

familiedrab. Indsigten bringer hende til Svalbard og en voldsom og
iskold kamp på liv og død.

OPERATION ISBJØRN er en thriller om et storstilet anslag mod
Norges sikkerhed.

"Romanen er lige dele klassisk kriminalroman og thriller, og den
kommer omkring både den norske Afganistan-indsats og en

efterretningstjeneste, der i ly af truslen om international terror løfter
budgetterne mod skyerne - og den leverer en begavet kommentar til

moderne norsk samfundsudvikling.



Wekre rammer på sin vis samme toneart som Jan Guillou i
sidstnævntes bedste Hamilton-bøger. At bogen så samtidig er både

velskrevet og veloversat, gør kun fornøjelsen større.
Information

'Operation Isbjørn' er både politikrimi og politisk thriller med et
spændende plot skrevet af en forfatter, der har et indgående kendskab

til de risikofyldte internationale forviklinger som følger, når
efterretningstjenesterne og ryggesløse politikere driver deres farlige
spil med fred og sikkerhed, når kortsigtede politiske og økonomiske

gevinster forsøges hentet hjem med alle midler.
Jan Vandall, MetroXpress

en perspektivrig politisk thriller, hvis dybeste anliggende er politiets
og militærets ændrede rolle og status i en globaliseret verden, der

også omfatter Norge.
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