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Den tavse Jan-Erik Fjell Hent PDF Forlaget skriver: Fredrikstads rigeste mand Wilhelm Martiniussen bliver
fundet myrdet i sin penthouselejlighed. Han har kort forinden trukket sit firma ud af et stort

olieudvindingsprojekt. Mordet synes økonomisk motiveret.

Kriminalkommissær Anton Brekke sættes på sagen. Lige så berømt han er for sin høje opklaringsprocent, lige
så berygtet er han for sin manglende respekt for resten af politistyrken – eller fåreflokken. Brekke afhører
Wilhelms nærmeste og indkredser cirklen af mistænkte, men der er noget ved hele sagen, der ikke stemmer.

Vincent Giordano, der som ung blev optaget i den magtfulde Locatelli-familie tilbage i 60’ernes New York,
bliver kort tid efter mordtidspunktet fundet i en grøftekant uden for Fredrikstad. Han er i live, men bevidstløs,
og må lægges i koma. Hvad laver denne nu aldrende mafiaboss i Norge? Og hvorfor vil han ikke fortælle

noget til politiet, da han endelig vågner?
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