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VARMEN er historien om den kontroversielle gasledning Nord Stream og om, hvordan Vladimir Putin og en

gruppe tidligere KGB- og Stasiagenter bestak, overvågede og afpressede politikere helt op på
statsministerniveau i Sverige, Finland, Tyskland og Danmark og om en proces, hvor de selvsamme politikere
lod sig købe af russerne for at opnå politisk eller personlig succes og vinding.   Bogen dokumenterer også,
hvordan Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, og andre vestlige politikere kamuflerede en

tvivlsom geopolitisk proces som en sikker varmeforsyning til vesteuropæiske husholdninger. Og med en
omfattende research og indsamling af oplysninger fra både åbne og lukkede kilder giver den samtidig et
sjældent indblik i Putins tidlige liv i Sankt Petersborg og som spion i Østtyskland og i, hvordan han stadig

trækker på forbindelserne fra dengang.
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