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Stockholm 1946: En sliten stad med slitna människor, en stad i
kolrök med varubrist, spårvagnarnas och trådbussarnas stad men
också fortfarande spionernas stad. Sverige kämpar med att ta sig ur
den kris som krig och avspärrningar skapat. Ännu vet ingen vad som

ska hända med de besegrade
länderna, med återuppbyggnaden, med flyktingarna.

Salvatore Sally Mellberg har under kriget arbetat som chaufför åt
biträdande chefen för den svenska militära underrättelsetjänsten C-
byrån. När verksamheten vid krigsslutet lades ner fick han ett

avgångsvederlag som skulle räcka att leva på tills han kom igång
med sin nya civila verksamhet: en byrå för diskreta privata

undersökningar en detektivbyrå! Nu får Sally Mellberg sitt första fall
som privatdetektiv,men uppdraget visar sig mycket farligt. Han

kommer i kontakt med den nazistiska motståndsrörelsen Varulvarna,
som genom organisationen Odessa ska hjälpa före detta högt uppsatta

nazister och andra krigsförbrytare att fly Europa för en fristad i
Sydamerika.

Vilka svenskar är inblandade och vem går egentligen att lita på? Kan



han ens lita på kvinnorna i Sekreterarklubben -

Sally och Nazistligan är den första spionromanen i en serie som
skildrar Sverige under efterkrigstiden och kalla kriget fram till idag.

Böckerna bygger delvis på verkliga händelser.

JAN BERGMAN har en bakgrund som journalist, historiker,
författare och tv-producent. Med sina dokumentärfilmer Guldkorn
och Stockholmspärlor har han gjort sig ett namn som en kunnig och
medryckande Stockholmsskildrare. I boken Sekreterarklubben

skildras initierat den svenska underrättelsetjänsten under kriget. Den
gränsöverskridande formen, där fakta blandas med inlevelsefull
gestaltning och ett effektivt berättande kännetecknar också den

romanserie som inleds med Sally och Nazistligan.

en spännande spionthriller
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Författaren skriver skickligt om den svenska huvudstaden i förfluten
tid. Han är väl förtrogen med sitt ämne inte minst genom all research

han gjort inför sina dokumentärfilmer Guldkorn och
Stockholmspärlor
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en verklighetsförankrad historia. Författarens egen mor arbetade på
C-byrån under andra världskriget och chauffören som är Sallys

verkliga förlaga var en vän till familjen [ ] läsvärd
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