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Skyggerummet Jan-Erik Fjell Hent PDF Kriminalkommissær Anton Brekke er tilbage, og han er som

sædvanlig lige så rapkæftet og ubehøvlet, som han er god til sit arbejde. Den småkriminelle Bernandas fra
Litauen kører ind i Norge med en forseglet last. Han arbejder for den russiske gangsterboss Doskino.

Kontakten, som skal overtage lasten, der viser sig at være to unge drenge, dukker aldrig op. Dagen efter
findes en ældre lærer brutalt knivmyrdet i sit hjem. Det viser sig, at han var Bernandas’ kontakt. Anton
Brekke bliver sat på sagen og skal igen arbejde sammen med yndlingsmobbeofferet, kriminalassistent

Magnus Torp. Parallelt med efterforskningen følger vi Bernandas’ desperate kamp for at slippe ud af den
klemme, han er i, strandet mellem en mordefterforskning og trusler fra bagmanden. Skyggerummet er en

krimi om en rå underverden med kyniske bagmænd, trafficking, seksuelle overgreb, hævn og sorg.
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