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Den tredje mannen Ulf Broberg Hent PDF Det börjar som ett rutinärende. En man hittas avliden i sin bil i
Östhammar i norra Uppland. Troligen självmord. Men när poliserna på plats uppmärksammar att det ligger ett
kuvert i vindrutan, adresserat till kriminalkommissarie Stig Edqvist på Palmeutredningen, börjar de ana oråd.

När poliserna Kenneth Klintman och Lisa Norén öppnar brevet är de lyckligt ovetande om vad som väntar.
Snart inleds en spiral av våld och förvecklingar som leder in i en värld de inte visste fanns och gärna hade

fortsatt varit ovetande om …

Ulf Broberg (född 1954) är författare och frilansjournalist. Han har skrivit ett tiotal böcker, både
kriminalromaner och facklitteratur, och var tidigare radiojournalist på Sveriges Radio.

"Mycket bra och trovärdig är skildringen av polisens arbete […] Ulf Broberg har sin egen stil och jag gillar
den."

– Uppsala Nyheter
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