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amerikanske journalist Johan Krassner livet af sig ved at hoppe ud fra en bygning i Stockholm. Politiet er

ikke længe om at fastslå, at amerikaneren har begået selvmord, blandt andet fordi han har været så elskværdig
at efterlade sig et afskedsbrev. Konstitueret chef for Rigskriminalpolitiet, Lars Martin Johansson, kan ikke få

det selvmord ud af hovedet, og da det viser sig, at Krassner havde fat i en historie om den svenske
statsminister og spionage, tager sagen en uventet drejning. Det, der begynder som et banalt rutineanliggende,

ender med at blive den mest omfattende mordefterforskning nogen sinde i Sveriges historie. MELLEM
SOMMERNES LÆNGSEL OG VINTERENS KULDE er første del af Palme-trilogien – en mesterlig, klassisk
spændings- og konspirationshistorie, hvor Leif GW Persson med stor indsigt og skarp pen løser den gamle

sag om mordet på den svenske statsminister Olof Palme. "Persson skriver så herligt ondskabsfuldt og hylende
morsomt om ledende politifolk i specielt det svenske sikkerhedspoliti, at alene sproget hæver bogen op over
de fleste mainstream kriminalromaner. Berlingske Tidende ****** Bogen er vittig, den er skarp, spændende
og underholdende, ja, den er så god, at man næsten ikke tror det muligt, før man selv går i gang med de 589
sider og bliver overbevist. Kristeligt Dagblad Persson er en ætsende og satirisk kritiker af Sverige med et ondt
øje til politiets eget liv i fædrelandet. Politiken En mursten af en fascinerende svensk politiroman, der med

samfundskritisk pen, knastør humor og sans for den store spænding og de små detaljer skildrer hverdagen hos
vort nabolands sikkerhedspoliti. Euroman"
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