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4. bind i Øbro & Tornbjergs anmelderroste serie om 
Katrine Wraa

Kriminalpsykologen Katrine Wraa er tilbage fra sin suspendering hos politiet, da hun får 

at vide at den undslupne danske drabsmand og smugler, Jim Hellberg, er blevet set i 

Caribien. For Katrine er Jim Hellberg ikke en hvilken som helst gangster. Han er skyld i, 

at hun måtte slå en mand ihjel i selvforsvar, da hun var med til at afsløre ham og hans 

kriminelle organisation. Hellberg bor på Seagrape Island og savner sin seksårige søn, 

som han vil gøre alt for at være sammen med igen. Derfor indleder han et samarbejde 

med en brutal colombiansk narkohandler, men intet går som planlagt, og snart har Jim 

Hellberg uoverskuelige problemer med colombianeren, der arbejder ud fra mottoet ”tillid 

er godt, men et gidsel er bedre”. Katrine Wraa og Jens Høgh jagter Hellberg, og det 

amerikanske narkopoliti jagter colombianeren, da det værst tænkelige sker.

”  Det Norske Job er en historie om personlighedsforstyrrelser, manipulation og 

 ”, fortæller de to forfattere og fortsætter: ” meditation Vi har ladet os inspirere af kriminelle 

og ex-kriminelle fra virkelighedens verden, der arbejder på at styre deres liv i en positiv 

retning ved skabe kontakt og ro i deres krop og nervesystem ved hjælp af åndedrættet 

og meditation. Vi fik lyst til at se, hvad der ville ske, hvis vi satte en hårdkogt gangster 

som Jim Hellberg i en situation, hvor han – for at kunne udføre et smuglerjob – er nødt til 

 at deltage på et yoga- og meditationskursus. Ville det kunne forandre ham?”

 

OM FORFATTERNE 

er uddannet jordemoder og senere kommunikationsuddannet. Jeanette Øbro Gerlow 

Jeanette er sammen med tre forfattere, Jakob Melander, Louise Kringelbach og Mette 

Sø ved at starte en efteruddannelse for forfattere op. Projektet hedder  .qwerty&co

 har læst kommunikation og er uddannet filmproducer. Han har i mange år Ole Tornbjerg

arbejdet som instruktør, producer og producent i tv- og filmbranchen. Sammen har de 

skrevet bøgerne  (2010), der vandt Politikens Krimikonkurrence Skrig under vand

samme år,  (2011),  t (2013) som alle sammen handler Djævlens ansigt Evas sidste na

om kriminalpsykologen Katrine Wraa. Parret er gift og har tre børn.

Følg Øbro & Tornbjerg på facebook: www.facebook.com/obrotornbjerg og læs mere på 

deres hjemmeside obrotornbjerg.dk

 



Pressebrev | Udkommer 06. December 2019

Find os her:

For presse- og fotomateriale: 

Kontakt Vicki Broue Meinertz:  | Tlf. +45 30 38 28 86 vicki.b.meinertz@jppol.dk

JP/Politikens Forlag | Rådhuspladsen 37 | 1785 KBH V


