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En helt anden historie Håkan Nesser Hent PDF En flok svenske turister, to par og to singler, møder hinanden
en sommer i Bretagne. De bliver venner. Bader, spiser, tager på udflugter og flirter en lille smule over
ægteskabsgrænsen. Tilbage er der nogle uklare fotografier, muligvis et gruppebillede, en akvarel og en

anonym dagbog, som skildrer deres eskapader.
Fem år efter ferien begynder nogen at slå dem ihjel en efter en, men først efter at vicekriminalkommissær

Gunnar Barbarotti er blevet advaret om mordene pr. brev.
Gunnar Barbarottis liv og kærlighed kommer i spil, og samtidig med at politiet i Kymlinge kæmper for at

stoppe forbrydelserne, fortsætter morderen sin leg med politiet.

EN HELT ANDEN HISTORIE, andet bind i Barbarotti-serien, er lige så mesterligt skrevet og djævelsk
udtænkt som første bind i serien, “Menneske uden hund”.

Håkan Nesser skriver forrygende godt, han kan skabe troværdige personer, og så kan han skrue en historie
sammen, som er både spændende og original.

Ekstra Bladet

Fremragende fortalt og prikker sågar et stort hul på den dumme danske fordom om, at svenskere mangler
lune, humor og selvironi.

Politiken

Overdådig læsefryd ... Håkan Nesser skriver velgørende klassisk og alligevel helt anderledes.
Jyllands-Posten

Fremragende ... naturligt mesterskab ... med god ret valgt som sidste års bedste svenske krimi.
Weekendavisen

 

En flok svenske turister, to par og to singler, møder hinanden en
sommer i Bretagne. De bliver venner. Bader, spiser, tager på

udflugter og flirter en lille smule over ægteskabsgrænsen. Tilbage er
der nogle uklare fotografier, muligvis et gruppebillede, en akvarel og

en anonym dagbog, som skildrer deres eskapader.
Fem år efter ferien begynder nogen at slå dem ihjel en efter en, men
først efter at vicekriminalkommissær Gunnar Barbarotti er blevet

advaret om mordene pr. brev.
Gunnar Barbarottis liv og kærlighed kommer i spil, og samtidig med
at politiet i Kymlinge kæmper for at stoppe forbrydelserne, fortsætter

morderen sin leg med politiet.

EN HELT ANDEN HISTORIE, andet bind i Barbarotti-serien, er
lige så mesterligt skrevet og djævelsk udtænkt som første bind i

serien, “Menneske uden hund”.

Håkan Nesser skriver forrygende godt, han kan skabe troværdige
personer, og så kan han skrue en historie sammen, som er både

spændende og original.
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Fremragende fortalt og prikker sågar et stort hul på den dumme
danske fordom om, at svenskere mangler lune, humor og selvironi.

Politiken

Overdådig læsefryd ... Håkan Nesser skriver velgørende klassisk og
alligevel helt anderledes.

Jyllands-Posten

Fremragende ... naturligt mesterskab ... med god ret valgt som sidste
års bedste svenske krimi.
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