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Marekors Jo Nesbø Hent PDF Kriminalbetjent Harry Hole får en sidste chance for at bevise, at han kan
håndtere drikkevarer, temperament og personlige hævnmotiver. Og som om det ikke er nok med varmen;
Harry er nødt til at arbejde sammen med kollegaen Tom Wahler, som Harry stadig mistænker for at have

været indblandet i mordet på hans tidligere makker, Ellen Gjelten.
Marekors er femte bog i serien om Harry Hole.

"Harry Hole er hot ... Nesbø er ganske enkelt uimodståelig, når hans mesterlige sans for stemninger trænger
helt ind i mørtlen mellem Oslos mursten.

B.T.

Udsøgt hårdkogt krimi, der næsten får læseren til at glemme, at Oslo, trods hedebølge, ikke er Los Angeles.
Jyllands-Posten

Jo Nesbøs krimier med Harry Hole er ganske enkelt mesterlige. Man er ikke til at råbe op, mens man forsøger
at undvige plottets snubletråde og regne sammenhængen ud ... ‘Marekors’ står lige så rent som de øvrige bind

i serien – kære Nesbø, lad det ikke være den sidste!
Weekendavisen
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