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Operation Politik Frits Remar Hent PDF Forlaget skriver: "Manden, der sad i stolen ved kommandørens
skrivebord, rejste sig og gav mig hånden. Han rystede og dirrede af nervøsitet, og hans ansigt var fortrukket.

– Anners Eskebår, sagde han.
Og så genkendte jeg ham.

Det var Norges forsvarsminister."

Frits Remar er født i 1932 i København. Efter en meget tilfældig skolegang begyndte han i 1949 at sælge
annoncer og har fra 1956 gjort det for De Berlingske Blade, indtil han i foråret 1972 helt helligede sig sine

kriminalromaner. Siden debuten i 1967 er der fra hans hånd kommet 2 kortromaner, 12 noveller, 50
kriminalgåder og 36 kriminalromaner.Lars Nords liv i forsvarets efterretningstjeneste sender ham verden

rundt og ud i alle mulige vanvittige situationer, men indimellem bliver det lige spændende nok. For eksempel
når han er ved at få skåret halsen over af en sindssyg, amerikansk mangemillionær, blive stranguleret i en
napolitansk sidegade, forsvinde i et polsk fængsel eller få maven fyldt med maskinpistolkugler af en

uruguayansk bandit. Men med lidt held og hjælp fra sine trofaste soldaterkammerater overlever han den ene
fare lige tids nok til at nå den næste.
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