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Snemanden Jo Nesb\u00f8 Hent PDF Hun ved, hun løber for livet, men hun ved ikke, hvad der er efter hende.
Og hun ved heldigvis heller ikke, hvad der ligger foran hende ... Det er november, og årets første sne er faldet
i Oslo. Birte Becker kommer hjem fra arbejde og roser sin mand og sin søn for snemanden, de har lavet i
haven. Men de har ikke lavet nogen snemand. Da familien stiller sig ved stuevinduet og ser ud, slår det

sønnen, at snemanden står vendt mod huset. At de sorte øjne stirrer direkte mod vinduet. På dem.
SNEMANDEN er syvende bind i serien om Harry Hole, vicekommissær ved drabsafdelingen i Oslo. Harry

finder alarmerende fællestræk ved en række gamle forsvindingssager: Gifte kvinder er forsvundet samme dag,
som den første sne er faldet. "Nye læsere kan sagtens begynde her. Det er så absolut en thriller, som det er

meget svært at give slip på. Bent Stenbakken, Nordjyske Stiftstidende★★★★★ Det dejlige ved norske Jo

Nesbø er, at han er så uregerlig ... Samtidens problemer bliver efterforsket i en poetisk rus af kriminel

opfindsomhed. Mette Strømfeldt, Berlingske Tidende★★★★★ Jo Nesbø leverer igen krimi på højt plan.

Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten ★★★★★ Nesbø tager på egen måde atter hævn over Norges 400-års

nat under Dannebrog ved at give sine fladpandede søskende nede på lavlandet søvnløse nætter Bo Tao
Michaëlis, Politiken Nesbø kan skrive de fleste konkurrenter ud over fjeldkanten [...] effektivt, spændende og
ekstremt læseværdigt. Hans Larsen, Ekstra Bladet Der er langt mellem krimier, der både er velskrevne og har
topspunde plots. Jo Nesbøs SNEMANDEN er en af dem. Nyhedsavisen Norske Jo Nesbø er noget ud over det
sædvanlige … i særklasse velskrevet. Mie Petersen, Kristeligt Dagblad […]og to nattesøvne fattigere og en
stor krimioplevelse rigere, er man klar over, at snemænd aldrig bliver helt de samme igen. Alt for Damerne

Nesbø underholder med et smukt og gysende intelligent plot, som man kun forlader for at tjekke, om
hoveddøren nu også ER låst. Anne Sophia Hermansen, Fyens Stiftstidende Isnende spændende Anton Geist,

Information"
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