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Midnatssol Jo Nesbø Hent PDF En mand stiger af bussen i den solbeskinnede sommernat. Han hedder Jon
Hansen, men kalder sig noget andet. Han er på flugt fra mafiaen i Oslo. Hans job er at skyde folk, men det er

lige netop det, han ikke kan. Hans chef, Fiskeren, er ikke tilfreds.
Pistolen i hans jakkelomme slår mod hans hofte, da han begynder at gå hen mod en klynge huse. Til alle sider
ligger det nordnorske landskab barsk og stille. En ulåst kirke bliver hans natlogi. Han bliver vækket af en

dreng og møder hans smukke mor.

MIDNATSSOL foregår i det allernordligste Norge i slutningen af 1970’erne. Det er en thriller, som også er en
kærlighedshistorie og en fortælling om en stærk tro.

"Bedømmelsen kan rummes i fem stjerner, fordi romanen er god, rigtig god. Men den slags karaktergivning
siger intet om det underspillede sproglige overskud, der gennemsyrer bogen (...) Man spiler øjnene op.

Overraskes. Frydes.

Berlingske★ ★ ★ ★ ★

Jo Nesbø vender atter den tradtionelle krimis fortegn og gør en forbryder til hovedperson. Tragik og komik
mødes i endnu en vellykket bog fra hans hånd.

Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★ ★

Jo Nesbø skriver koncentreret og fængende.
Skildringen af ødemarken og den menneskelige tomhed er gjort med en mesters håndelag.

Weekendavisen

Det bliver på en gang til et intenst kammerspil og gedigen spænding i familie i familie med klassisk western.

Ekstra Bladet ★ ★ ★ ★ ★

Norske Nesbø bliver ved med at imponere. Anden del af serien om lejemordere er fremragende.

Vejle Amts Folkeblad ★ ★ ★ ★ ★

Den er ikke alene spændende, men ligefrem en litterær nydelse, fordi Jo Nesbø spiller med alle sprogets
muskler og tager både poetiske, humoristiske og filosofiske afsæt.

Lolland-Falsters Folketidende

Det er som sædvanlig, når Nesbø sidder ved tastaturet og banker løs, uhyre velskrevet og veloplagt fortalt...
Nordjyske Stiftstidende

Nesbø ejer fortællingens kunst...
Fyns Amts Avis
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