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I DET SKJULTE Brian Staunberg Hent PDF CIA-agenten Tom Newman bliver kaldt tilbage til CIA’s

hovedkontor i Langley for at mødes med underdirektør Collins i forbindelse med sin brors død. Kort efter sin
ankomst bliver han kontaktet af Santini, en gammel kollega. Snart går det op for ham, at intet er, som han

troede. Et drama, hvor alle har noget at skjule, udspiller sig. Inden Newman får set sig om, er han viklet ind i
en bedragerisk kamp for at finde sandheden. Den nervepirrende jagt fører ham fra Amerika over Cypern for til
sidst at slutte i Israel. Men hvem kan han stole på i en verden, hvor alle har deres egen agenda, og bedrag er
normen? Vil det gå ham, som det gik hans bror? Uddrag af bogen ”Hvad er hans job egentlig?” spurgte

Newman. Der gik mange rygter, men når det kom til stykket, var der egentlig ikke rigtig nogen, som kunne
svare på det. Mange havde haft kontakt med ham i årenes løb. Han svævede ind, og så pludselig var han der
ikke mere. Bagefter havde ingen kunnet fortælle, hvorfor han var der. ”Hans primære opgave er at beskytte

CIA’s hemmeligheder.” Newman kunne ikke lade være med at grine. ”Det skal vi vel alle sammen.” ”Jeg taler
ikke om små operationer. Han vogter over vores dybeste hemmeligheder. Hans opgave er, at de aldrig

kommer frem i lyset. Rygtet går på, at han endda holder dem hemmelige for vores egen direktør, så han ikke
kan briefe præsidenten. Han mener ikke, man kan stole på en politiker.” Om forfatteren Brian Staunberg er
født i 1972 i Vejle og nu bosat på Fyn. Hans debutroman var Ravkammeret. I det skjulte er hans anden bog i

serien. Både som læser og forfatter foretrækker han spændingsromaner med et kompliceret og sindrigt
komplot.
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hans job egentlig?” spurgte Newman. Der gik mange rygter, men når
det kom til stykket, var der egentlig ikke rigtig nogen, som kunne
svare på det. Mange havde haft kontakt med ham i årenes løb. Han
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med at grine. ”Det skal vi vel alle sammen.” ”Jeg taler ikke om små
operationer. Han vogter over vores dybeste hemmeligheder. Hans
opgave er, at de aldrig kommer frem i lyset. Rygtet går på, at han
endda holder dem hemmelige for vores egen direktør, så han ikke
kan briefe præsidenten. Han mener ikke, man kan stole på en

politiker.” Om forfatteren Brian Staunberg er født i 1972 i Vejle og
nu bosat på Fyn. Hans debutroman var Ravkammeret. I det skjulte er
hans anden bog i serien. Både som læser og forfatter foretrækker han

spændingsromaner med et kompliceret og sindrigt komplot.
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