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Det er sommer og midnatssol. I havet nord for Svalbard sætter det norske efterretningsskib Marjata kursen
mod Nordpolen. Siden hører ingen fra skibet.

Landene rundt om Arktis er midt i forhandlinger om deling af den rige havbund under Nordpolen. Samtidig
får Politiets Sikkerhedstjeneste melding om en russisk spion højt oppe i det norske embedsværk. Hvem er
det? Og hvorfor forsvandt Marjata? Svaret på spørgsmålene er af afgørende betydning for Norges sikkerhed

og fremtid.

Efterforsker i Politiets Efterretningstjeneste Hege Tønnesen sætter alt ind på at opklare sagen, men oplever
også en personlig tragedie. Hendes bror dør, og hun må bruge hårde midler for at få dødsårsagen at vide, for

lægen er blevet truet til at holde tæt.

Operation Høje Nord er tredje bog i trilogien med Hege Tønnesen. Også de to første, Operation snehvide
og Operation isbjørn, er thrillere om storstilede anslag mod Norges sikkerhed og velstand.
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