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Fjeldgraven Michael Hjorth Hent PDF Forlaget skriver: Så er kriminalpsykolog Sebastian Bergman på banen
igen – den provokerende, arrogante og lynende intelligente mand, som kollegerne hader og forbryderne

frygter! Og hans mange fans kan roligt glæde sig! Dette er skandinavisk krimi i topklasse.  

To kvinder er på vandretur i fjeldene omkring Jämtland gør et makabert fund; en skelethånd stikker frem fra
flodbredden. Det lokale politi ankommer, og da de begynder at grave, viser det sig hurtigt, at der ikke bare er

ét, men seks lig begravet ved floden. Rejseholdet tilkaldes og dermed Sebastian Bergman. 

Første opgave er at få identificeret de døde. Alt tyder på, at alle seks er blevet begravet samtidig, men kun to
af ligene kan nemt identificeres. De fire øvrige, to voksne og to børn er fortsat et mysterium. Til sidst må man
konkludere at de uidentificerede må være en savnet familie fra Stockholm. Det eneste problem er at familien
ikke forsvandt før januar 2003 – fire måneder efter at ligene blev kastet i graven. Faren arbejdede for FRA, og
det viser sig at både han og hans kone var under mistanke for økonomisk underslæb. I januar 2003 blev deres

bil fundet ved Københavns Lufthavn, og man formodede at de var stukket af til et skattely. 

Pludselig får Rejseholdet besked på, at efterforskningen overtages af Efterretningstjenesten – ”det er et
spøgsmål om nationens sikkerhed” lyder argumentet. Det får dog ikke Rejseholdet til at indstille deres egen
efterforskning…  De bliver stadig mere overbevist om, at ligene i rent faktisk er den savnede familie. Hvilket
betyder at flugten fra København må have været iscenesat, og at alle der har påstået at have set familien i de

fire måneder før de forsvandt have løjet. 

Men hvorfor? 

Sebastian, Vanja og de øvrige fra Rejseholdet står pludselig ansigt til ansigt med en magtfuld fjende, der har
hemmeligheder at skjule og midlerne til at gøre det… Fjeldgraven har et fantastisk drive i plottet, som

samtidig er troværdigt og fyldt med  intens spænding. 

 

Forlaget skriver: Så er kriminalpsykolog Sebastian Bergman på
banen igen – den provokerende, arrogante og lynende intelligente
mand, som kollegerne hader og forbryderne frygter! Og hans mange
fans kan roligt glæde sig! Dette er skandinavisk krimi i topklasse.  

To kvinder er på vandretur i fjeldene omkring Jämtland gør et
makabert fund; en skelethånd stikker frem fra flodbredden. Det
lokale politi ankommer, og da de begynder at grave, viser det sig
hurtigt, at der ikke bare er ét, men seks lig begravet ved floden.

Rejseholdet tilkaldes og dermed Sebastian Bergman. 

Første opgave er at få identificeret de døde. Alt tyder på, at alle seks
er blevet begravet samtidig, men kun to af ligene kan nemt
identificeres. De fire øvrige, to voksne og to børn er fortsat et

mysterium. Til sidst må man konkludere at de uidentificerede må
være en savnet familie fra Stockholm. Det eneste problem er at

familien ikke forsvandt før januar 2003 – fire måneder efter at ligene
blev kastet i graven. Faren arbejdede for FRA, og det viser sig at

både han og hans kone var under mistanke for økonomisk underslæb.



I januar 2003 blev deres bil fundet ved Københavns Lufthavn, og
man formodede at de var stukket af til et skattely. 

Pludselig får Rejseholdet besked på, at efterforskningen overtages af
Efterretningstjenesten – ”det er et spøgsmål om nationens sikkerhed”
lyder argumentet. Det får dog ikke Rejseholdet til at indstille deres
egen efterforskning…  De bliver stadig mere overbevist om, at
ligene i rent faktisk er den savnede familie. Hvilket betyder at

flugten fra København må have været iscenesat, og at alle der har
påstået at have set familien i de fire måneder før de forsvandt have

løjet. 

Men hvorfor? 

Sebastian, Vanja og de øvrige fra Rejseholdet står pludselig ansigt til
ansigt med en magtfuld fjende, der har hemmeligheder at skjule og
midlerne til at gøre det… Fjeldgraven har et fantastisk drive i plottet,

som samtidig er troværdigt og fyldt med  intens spænding. 
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