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viser sig at være liget af en mand, der har været erklæret død i over tyve år. Snart dukker flere lig op, og i takt
med at sagen kompliceres, blander den norske efterretningstjeneste sig i politiets efterforskning.Mordene har
en forbindelse til en hemmelig operation på russisk grund lige efter murens fald. En operation der dengang

gik grueligt galt, men som nu er ved vokse sig til en potentiel viruskatastrofe i hjertet af
Oslo.Politiefterforsker Fredrik Beier er under pres, og hvem kan han stole på? Vil efterretningstjenesten

dække over morderen, og hvad med hans makker Andreas Figueras? Hvorfor dækker han over en
mistænkt?”Kalypso er Ingar Johnsruds anden del af trilogien om politiefterforskeren Fredrik Beier. Første

bind Wienerbroderskabet, udkom i dansk oversættelse i foråret 2016.
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