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Helvede åbent Gard Sveen Hent PDF 2004: Politimanden Tommy Bergmann finder i en lejlighed i byen en
grusomt tilredt, prostitueret pige. Hun er slagtet på en måde, som nøjagtigt svarer til seriemorderen og

psykopaten Arne Rasks mordmetoder. Men han sidder indespærret på en sikret psykiatrisk afdeling. Enten er
Rask uskyldig, eller også er der en morder derude, der kopierer ham? Eller? Rask får sin sag genåbnet ved at
trække en, og kun én af sine tilståelser tilbage: mordet på sin gamle elev Kristiane, hvor der kun var indicier

og ingen beviser i sagen. Rask kommer aldrig ud, siger hans aldrende psykiater, men han går snart på
pension, og hvad sker der så ...? Kristianes mor læser om sagen. Hun er sikker på, at datterens gamle

skolelærer, Rask, er uskyldig dømt – og hun antyder, at hun ved det hele, men ikke vil fortælle det. For gør
hun det, vil en hemmelighed, hun har fortiet siden mordet i 1988, blive afsløret. Langsomt arbejder Tommy
og hans kollega Susanne Bech sig vej ind i menneskets mørkeste irgange – helvede er åbent! Anden bog i

serien om Tommy Bergmann.
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