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Sorgenfri Jo Nesbø Hent PDF I en bank i Oslos centrum får bankdirektøren 25 sekunder til at tømme
hæveautomaten for kontanter. Han bruger 31. Bankrøveren viser seks fingre til overvågningskameraet og

skyder en kvindelig bankassistent.

Harry Hole fra drabsafdelingen i Oslo vågner i sin lejlighed uden korttidshukommelse. De seneste tolv timer
er fuldstændig væk. Han husker dog, at han var til middag hos Anna, en gammel flamme. Så bliver Anna
fundet død, og alt tyder på, at hun har begået selvmord samme aften, som Harry var hjemme hos hende.

Næsten alt.

SORGENFRI er fjerde bind i serien om Harry Hole, politimanden med den enorme retfærdighedsfølelse, et
stort hjerte, og det perfekte indre kompas – der bare ikke fungerer i privatlivet.

"Nesbø er på alle måder en af de mest originale krimiforfattere i Europa.
Politiken

‘Sorgenfri’ holder ubesværet samme høje niveau, som man er blevet forvænt med i Jo Nesbøs krimier ...
interessante skæbner, godt tegnede bipersoner og så naturligvis Harry Hole selv, der er så elskelig i al sin

fejlbarlighed og sine tapre anstrengelser for at opføre sig ordentligt.
Weekendavisen

Jo Nesbø udfolder atter sit uimodståelige talent for at gøre Oslo til en farverig scene for udspekulerede
intriger.
B.T.

En heftigt rockende Oslo-krimi.
Berlingske Tidende

 

I en bank i Oslos centrum får bankdirektøren 25 sekunder til at
tømme hæveautomaten for kontanter. Han bruger 31. Bankrøveren
viser seks fingre til overvågningskameraet og skyder en kvindelig

bankassistent.

Harry Hole fra drabsafdelingen i Oslo vågner i sin lejlighed uden
korttidshukommelse. De seneste tolv timer er fuldstændig væk. Han
husker dog, at han var til middag hos Anna, en gammel flamme. Så
bliver Anna fundet død, og alt tyder på, at hun har begået selvmord

samme aften, som Harry var hjemme hos hende. Næsten alt.

SORGENFRI er fjerde bind i serien om Harry Hole, politimanden
med den enorme retfærdighedsfølelse, et stort hjerte, og det perfekte

indre kompas – der bare ikke fungerer i privatlivet.

"Nesbø er på alle måder en af de mest originale krimiforfattere i
Europa.
Politiken



‘Sorgenfri’ holder ubesværet samme høje niveau, som man er blevet
forvænt med i Jo Nesbøs krimier ... interessante skæbner, godt
tegnede bipersoner og så naturligvis Harry Hole selv, der er så

elskelig i al sin fejlbarlighed og sine tapre anstrengelser for at opføre
sig ordentligt.
Weekendavisen

Jo Nesbø udfolder atter sit uimodståelige talent for at gøre Oslo til en
farverig scene for udspekulerede intriger.

B.T.

En heftigt rockende Oslo-krimi.
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