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Genfærd Jo Nesbø Hent PDF “Det handler om at turde se på genfærdene længe og grundigt nok til, at du
finder ud af, at det er lige præcis det, de er. Genfærd. Døde og magtesløse genfærd.” Harry Hole har opholdt
sig tre år i Hongkong, da han vender tilbage til Oslo for at få tilladelse til at efterforske et drab. Men sagen er
allerede lukket: En ung narkoman har dræbt en anden narkoman under et skænderi om stoffer. Men Harry

Hole kender den dømte. Endda rigtig godt. Det er Oleg, Harrys ekskæreste Rakels 18-årige søn, som voksede
op med Harry som sin faderfigur og forbillede.I fængslet hos Oleg konfronteres Harry med sig selv og sin
egen historie, og han indleder den sværeste efterforskning i sit liv. En sag fuld af personlige dilemmaer,

brutalitet og vold i Oslos narkomiljø, og en sag der møder massiv modstand fra politikere og politifolk, der
ser flere gevinster end tab ved et nyt og dødsensfarligt rusmiddel. I GENFÆRD er Harry Hole tilbage i Oslo

på grund af kvinden, han stadig elsker, tørlagt og i god fysisk form.

Der er ingen over eller ved siden af Jo Nesbø i skandinavisk krimilitteratur ... Man inddrages på det mest
hudløse, bliver rystet og ulykkelig - det gør ondt at læse Nesbø, sådan er det bare. Genfærd må være årets
krimi. Den er skrevet i mol og slutter i mol og lader intet håb for fremtiden. Eller gør den nu alligevel, Jo

Nesbø? Please!
Weekendavisen

Lige så sort og saftig som de øvrige i serien ... Intet nok så levende billede kan altså erstatte ""min"" Harry.
Ham der er hul der, hvor trofastheden sidder og ham, jeg elsker at dele bogvirkelighed med.

Fyens Stiftstidende

Stærk fortsættelse af nordmandens Harry Hole-serie.

Børsen ★ ★ ★ ★ ★

Fremragende krimi ... En vulkan af menneskeligt drama, fra de smukkeste til de styggeste følelser.

Ekstrabladet ★ ★ ★ ★ ★ ★

Neglebidende fryd ... ""Genfærd"" vokser ud over krimiformatet, ikke til det hverdagens trivielle
socialrealistiske melodrama, som ellers er så karakteristisk for nordisk krimi, men helt derud, hvor der kun er

det helt grundlæggende tilbage.

Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★ ★ ★

Ingen fans kan undvære 9'eren.

MetroXpress★ ★ ★ ★ ★

Niende bog med politimanden Harry Hole i hovedrollen er modbydelig – modbydelig god!

Krimifan.dk ★ ★ ★ ★ ★

Nesbø er en af de bedste spændingsforfattere i verden, og dette 9. bind om Harry Hole bekræfter til fulde
denne påstand. Bogen er spændende, rørende, velskrevet og ikke til at lægge fra sig.

Litteratursiden.dk

Nesbø er uovertruffen.

Dagbladenes Bureau ★ ★ ★ ★ ★ ★

Skandinaviens største plot-og intrigemager, den mest vidende og mest researchende krimiforfatter.
Politiken

Et mesterværk, der rækker langt ud over krimigenren, og som sine steder er isnende uhyggelig.

Vejle Amts Folkeblad ★ ★ ★ ★ ★ ★

Skulle nogen stadig være af den overbevisning, at al snakken om den stærke skandinaviske krimi er
overdrevet, da bør de sendes på weekend med en Jo Nesbø-roman som lektie.

Berlingske★ ★ ★ ★ ★

 



“Det handler om at turde se på genfærdene længe og grundigt nok til,
at du finder ud af, at det er lige præcis det, de er. Genfærd. Døde og
magtesløse genfærd.” Harry Hole har opholdt sig tre år i Hongkong,
da han vender tilbage til Oslo for at få tilladelse til at efterforske et
drab. Men sagen er allerede lukket: En ung narkoman har dræbt en
anden narkoman under et skænderi om stoffer. Men Harry Hole

kender den dømte. Endda rigtig godt. Det er Oleg, Harrys ekskæreste
Rakels 18-årige søn, som voksede op med Harry som sin faderfigur
og forbillede.I fængslet hos Oleg konfronteres Harry med sig selv og
sin egen historie, og han indleder den sværeste efterforskning i sit
liv. En sag fuld af personlige dilemmaer, brutalitet og vold i Oslos
narkomiljø, og en sag der møder massiv modstand fra politikere og
politifolk, der ser flere gevinster end tab ved et nyt og dødsensfarligt
rusmiddel. I GENFÆRD er Harry Hole tilbage i Oslo på grund af

kvinden, han stadig elsker, tørlagt og i god fysisk form.

Der er ingen over eller ved siden af Jo Nesbø i skandinavisk
krimilitteratur ... Man inddrages på det mest hudløse, bliver rystet og
ulykkelig - det gør ondt at læse Nesbø, sådan er det bare. Genfærd
må være årets krimi. Den er skrevet i mol og slutter i mol og lader
intet håb for fremtiden. Eller gør den nu alligevel, Jo Nesbø? Please!

Weekendavisen

Lige så sort og saftig som de øvrige i serien ... Intet nok så levende
billede kan altså erstatte ""min"" Harry. Ham der er hul der, hvor
trofastheden sidder og ham, jeg elsker at dele bogvirkelighed med.

Fyens Stiftstidende

Stærk fortsættelse af nordmandens Harry Hole-serie.
Børsen★ ★ ★ ★ ★

Fremragende krimi ... En vulkan af menneskeligt drama, fra de
smukkeste til de styggeste følelser.
Ekstrabladet★ ★ ★ ★ ★ ★

Neglebidende fryd ... ""Genfærd"" vokser ud over krimiformatet,
ikke til det hverdagens trivielle socialrealistiske melodrama, som

ellers er så karakteristisk for nordisk krimi, men helt derud, hvor der
kun er det helt grundlæggende tilbage.
Jyllands-Posten★ ★ ★ ★ ★ ★

Ingen fans kan undvære 9'eren.
MetroXpress★ ★ ★ ★ ★

Niende bog med politimanden Harry Hole i hovedrollen er
modbydelig – modbydelig god!



Krimifan.dk★ ★ ★ ★ ★

Nesbø er en af de bedste spændingsforfattere i verden, og dette 9.
bind om Harry Hole bekræfter til fulde denne påstand. Bogen er
spændende, rørende, velskrevet og ikke til at lægge fra sig.

Litteratursiden.dk

Nesbø er uovertruffen.
Dagbladenes Bureau★ ★ ★ ★ ★ ★

Skandinaviens største plot-og intrigemager, den mest vidende og
mest researchende krimiforfatter.

Politiken

Et mesterværk, der rækker langt ud over krimigenren, og som sine
steder er isnende uhyggelig.

Vejle Amts Folkeblad★ ★ ★ ★ ★ ★

Skulle nogen stadig være af den overbevisning, at al snakken om den
stærke skandinaviske krimi er overdrevet, da bør de sendes på

weekend med en Jo Nesbø-roman som lektie.
Berlingske★ ★ ★ ★ ★
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