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BESKRIVNING

Dimman ligger kusligt tät över Larvik tidigt en kall höstmorgon. Mitt på stadens torg har ett avhugget
huvud placerats, spetsat på en påle. Kommissarie William Wisting ställs inför det mest groteska fall han
stött på under sin poliskarriär. Det brutalt mördade offret är en mycket ung flicka och hela Norge är skakat
av det blodiga dådet. Medierna kräver en snabb lösning. Men de viktiga timmarna efter fyndet passerar
utan några ledtrådar om vem flickan är, och pressen blir inte mindre när ännu ett lik hittas, uppdraget ur
den djupa älven. Snart står det klart att trådarna i det här nätet sträcker sig långt bortom landets gränser och
att fallet har kopplingar till betydligt tyngre kriminalitet än någon kunnat föreställa sig."[Horst] tillhör
toppskiktet av norska kriminalförfattare."Terje Stemland, Aftenposten"Som läsare känns det som om man
sitter med i polisutredningen och upplever hur adrenalinet börjar rusa genom kroppen när den våldsamma
upplösningen på ett kriminaldrama närmar sig [...] En lysande spänningsroman"Ingalill Mosander,
Aftonbladet, om Vinterstängt (Lind & Co, 2015)"otroligt gediget [...] bättre än Jo Nesbø"Magnus Utvik,
SVT, om Jakthundarna (Lind & Co, 2014)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jørn Lier Horst: "Nattmannen" - Kristianstadsbladet

Rackaren var bödelns dräng. Han ställde avrättningsplatsen i ordning inför förrättningen, plockade ned de
döda som hängts och steglats och grävde ned dem i ...

Nattmannen av Jørn Lier Horst - Johannas Deckarhörna

Nattmannen. Nattmannens jobb var att tömma dasstunnor (vars innehåll användes som gödsel), slakta
hästar och flå självdöda kor.

Norsk deckare som ger mersmak - "Nattmannen" imponerar

Dimman ligger kusligt tät över Larvik tidigt en kall höstmorgon. Mitt på stadens torg har ett avhugget
huvud placerats, spetsat på en påle.
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NATTMANNEN

https://www.bo-fi.club/?p=NATTMANNEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=NATTMANNEN&ln=se

	Nattmannen PDF E-BOK
	Jørn Lier Horst
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	NATTMANNEN



