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Lensmann Ole Vik er på vei til ferie i Hellas sammen med sin gryende kjærlighet, Hilde Ramnes. Men de kommer ikke
lengre enn til Borg, hvor de dumper opp i et bankran.
Alt går galt. Raneren tvinger Hilde med seg bort fra åstedet. Det hersker full forvirring, og verdifull tid går før politiet
oppdager at det også har skjedd en kidnapping.
Byen snus på hodet i en hektisk leteaksjon, men forgjeves. u003cbr /u003e
En ransbølge går over distriktet. u003cbr /u003e
To mennesker blir brutalt tatt av dage, og jakten på ranerne intensiveres. Samtidig må Ole kjempe mot intern uro i
etaten. Han vet ikke lenger hvem han kan stole på... og i kulissene sitter en kynisk skikkelse - en sann kameleon.
Jørgen Jæger er født i 1946, og er bosatt i Bergen. Han har jobbet med salg og salgsadministrasjon det meste av sitt
voksne liv, og jobber nå i Fanaposten. Han debuterte med kriminalromanen Skyggejakten i februar 2003. u003cbr
/u003eDette er den første av bøkene i serien om lensmann Ole Vik og staben hans i Fjellberghavn. Bøkene er
frittstående, men man vil følge dramatiske hendelser i hovedpersonenes liv fra bok til bok. Han skrev en rekke
kriminalnoveller for ukepressen i 80 og 90 årene. Jørgen er gift, har to barn og to “stebarn”, fire barnebarn og to
“stebarnebarn”. u003cbr /u003e
Jørgen har sin egen hjemmeside hvor han legger ut nyheter og informasjon om bøkene han har skrevet.u003cbr
/u003e
Jørgen Jæger er kanskje Norges best bevarte hemmelighet. Nå kan du glede deg til å lese historiene om lensmann Ole
V
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