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Pohjois-Ruotsin Jämtlandin kauniista maisemista löytyy yllättäen kuusi ruumista. 
Rikospsykologi Sebastian Bergman ja murhia selvittävä tutkintaryhmä saa vastaansa 
vaikutusvaltaisen tahon, joka on valmis tekemään mitä tahansa säilyttääkseen salaisuuden.  

Kaksi naista löytää lomamatkallaan Jämtlandin erämaasta ruumiskätkön. Paikalle kutsutaan poliisi, 
joka löytää kätköstä kuusi huolellisesti haudattua ruumista, neljä aikuista ja kaksi lasta. Torkel 
Höglund ja hänen henkirikosyksikön tiiminsä matkustavat paikalle tutkimaan tapausta. Paikalle 
kutsutaan myös sarjamurhaajiin erikoistunut rikospsykologi Sebastian Bergman. Kadoksissa olleet 
uhrit herättävät kummastusta, sillä kukaan ei tunnu kaipaavan heitä.  

Sebastian Bergman on juuri toipunut edellisessä tapauksessa saamistaan vammoista. Hän on 
lähentynyt Vanjan kanssa ja haluaa pitää tämän lähellään. Vanja tosin ei edelleenkään tiedä, että 
Sebastian on hänen oikea isänsä. Vanja suunnittelee matkustavansa Yhdysvaltoihin ja 
osallistuvansa FBI:n koulutukseen. Tämä ei miellytä Sebastiania.   

Tunturihauta on ruotsalaisen kirjoittajakaksikon Michael Hjorthin ja Hans Rosenfeldtin kolmas 
romaani rikospsykologi Sebastian Bergmanista kertovassa dekkarisarjassa. Sarjasta on aiemmin 
suomennettu osat Mies joka ei ollut murhaaja (Bazar 2011) ja Oppipoika (Bazar 2012). Kirjojen 
julkaisuoikeudet on myyty 20 maahan. Niistä on tehty myös televisioelokuvat, joissa päähenkilöä 
Bergmania esittää Rolf Lassgård. Sarjan uudet jaksot esitetään Ruotsissa joulukuussa 2013.  

Michael Hjorth työskentelee myös käsikirjoittajana, ohjaajana ja tuottajana. Hän on yksi 
tuotantoyhtiö Tre Vännerin perustajista. Hans Rosenfeldt on käsikirjoittaja, näyttelijä sekä suosittu 
juontaja televisiossa ja radiossa. Rosenfeldt on myös Silta-televisiosarjan pääkäsikirjoittaja. 
Yhdessä kaksikko on kirjoittanut televisioon muun muassa Wallander-sarjan.   
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”Kaikki palaset ovat tasapainossa, eikä pohjoismainen dekkari voisi enää tämän paremmaksi tulla.” 
Jyllands Posten 
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