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BESKRIVNING

Jag trodde att blodet skulle frysa på snöns yta och ligga kvar. Men i stället sög snön upp det, drog in det
under ytan, gömde det, som om det själv behövde blodet.Det är Oslo i december, den kallaste vintern i
mannaminne.Där lever Olav. Han är en mycket ensam person som mördar på uppdrag. När man slår ihjäl
folk mot pengar är det inte lätt att komma någon nära.Nu har han mött Corina, sin drömkvinna."En pärla
... den här korta men rakbladsvassa historien berättas med precision och nedtonad stilsäkerhet, Nesbø
lyckas trots intrigens inbyggda oundviklighet bygga upp spänningen: vi vet att det kommer att spillas blod
på snö, men vi är inte säkra på vems och hur mycket."BooklistÖversättare:Per
Olaisen,Omslagsformgivare:Marcell Bandicksson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

"Blod på snö" (Blod på snø) av Jo Nesbø | Bims Blogg

En ond saga om en förälskad mördareJag trodde att blodet skulle frysa på snöns yta och ligga kvar. Men i
stället sög snön upp det, drog in det under ytan ...

Blod på snö | 33,00 kr | Bok av Jo Nesbø | Köp boken här

I Blod på snö är tempot är högt, stämningen hårdkokt och sidantalet förhållandevis lågt. Jo Nesbö hyllar
kiosklitteraturen på ett mycket bra sätt. Läs den.

Nesbø jo - blod på snö - (pocket) - böcker - Ginza.se

Planen var at Nesbø skulle gje ut Blod på sn ...
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Blod på snö

https://www.bo-fi.club/?p=BLOD%20P%C3%85%20SN%C3%96&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BLOD%20P%C3%85%20SN%C3%96&ln=se
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