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Rødhals Jo Nesbø Hent PDF Forlaget skriver: Kriminalbetjent Harry Hole efterforsker en sag om sjældne
våben, og sporene peger på det nynazistiske miljø - og på de norske frikorpssoldater, der kæmpede for

nazisterne i 2. Verdenskrig. Sideløbende fortælles historien om kammeratskab og bedrag blandt
frontkæmperne i vinteren 1944 ved Leningrad. Så mens vi følger, hvordan de ryster i skyttegravene østpå, tør

sneen - mange år efter - i Oslo og afslører langsomt de gamle historier bid for bid.

Rødhals er tredje, selvstændige bind i serien om den charmerende, drikfældige og på sin egen måde
samvittighedsfulde betjent, Harry Hole.

»En træfsikker vinder, der har det hele - nuancerede personskildringer, op til flere kærlighedshistorier og et
medrivende spændingsplot.«

- Fyens Stiftstidende

»En velskrevet og velorkestreret thriller, der både underholder og giver læserens små grå celler noget at
arbejde med.«

- Weekendavisen

»Rødhals er en både romantisk og barsk krimi. Igen må man konstatere, at ´norsk krimi´ hører til nordens
bedste.«
- Politiken

 

Forlaget skriver: Kriminalbetjent Harry Hole efterforsker en sag om
sjældne våben, og sporene peger på det nynazistiske miljø - og på de
norske frikorpssoldater, der kæmpede for nazisterne i 2. Verdenskrig.
Sideløbende fortælles historien om kammeratskab og bedrag blandt
frontkæmperne i vinteren 1944 ved Leningrad. Så mens vi følger,

hvordan de ryster i skyttegravene østpå, tør sneen - mange år efter - i
Oslo og afslører langsomt de gamle historier bid for bid.

Rødhals er tredje, selvstændige bind i serien om den charmerende,
drikfældige og på sin egen måde samvittighedsfulde betjent, Harry

Hole.

»En træfsikker vinder, der har det hele - nuancerede
personskildringer, op til flere kærlighedshistorier og et medrivende

spændingsplot.«
- Fyens Stiftstidende

»En velskrevet og velorkestreret thriller, der både underholder og
giver læserens små grå celler noget at arbejde med.«

- Weekendavisen

»Rødhals er en både romantisk og barsk krimi. Igen må man
konstatere, at ´norsk krimi´ hører til nordens bedste.«



- Politiken

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Rødhals&s=dkbooks

