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Rødhals Jo Nesbø Hent PDF I 1944 bliver en legendarisk norsk frontkæmper dræbt i skyttegravene ved
Leningrad, og en såret soldat udgiver sig for at være ham. I 1999 skyder Harry Hole ved et uheld en
amerikansk secret service agent under Clintons Norges-besøg. År 2000: mens sneen tør i Oslos gader,

afdækkes en historie om en morder med et specielt projekt bid for bid. RØDHALS er tredje bind i serien om
Harry Hole.

"En træfsikker vinder, der har det hele – nuancerede personskildringer, op til flere kærlighedshistorier og et
medrivende spændingsplot.

Fyens Stiftstidende

En velskrevet og velorkestreret thriller, der både underholder og giver læserens små grå celler noget at
arbejde med.
Weekendavisen

‘Rødhals’ er en både romantisk og barsk krimi. Igen må man konstatere, at ‘norsk krimi’ hører til nordens
bedste.
Politiken

Det er sjældent man ser et så lysende fortælletalent som norske Jo Nesbø.
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