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Bergamasco går i kloster Ole H\u00f8eg Hent PDF Et italiensk nonnekloster og kuranstalt er hjemsted for
forbrydelserne i Ole Høegs syvende og sidste kriminalroman om politikommissær Amadeo Bergamasco.

Bergamasco bliver opsøgt af skriftefaderen Serafino, som har fået nys om problemer under opsejling. I første
omgang slår han det hen, men da han hører, at fader Serafino er hårdt såret efter et overfald, tager han straks
afsted. Dramatikken fortsætter, og de mange hændelser er næsten uforklarlige, men det lykkes Bergamasco at
få rede på mere og mere. Og samtalerne med moder Philomena kaster nyt lys over sagen… Ole Høeg (1920-
1988) var dansk forfatter og journalist. Han skrev ti kriminalromaner, hvoraf de fleste havde den romerske
politikommissær Bergamasco i hovedrollen. Især de første blev taget godt imod, udkom i flere udgaver og
blev prisbelønnede. Ole Høeg var bosat i Italien fra 1960-1980, hvor han også i mange år var rejseleder og

skrev guidebøger.
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