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Blod på sneen Jo Nesbø Hent PDF Olav er lejemorder. Og ensom. Når man lever af at slå folk ihjel, er det
ikke let at komme tæt på andre mennesker.
Nu har han endelig mødt sin drømmekvinde.

Men der er et problem. Hun er hans chefs kone. Og han er blevet hyret til at slå hende ihjel.

BLOD PÅ SNEEN er en roman om en forelsket lejemorder. Med den introducerer Jo Nesbø et nyt
thrillerunivers.

"Ren poesi i dyster og rå indpakning, men man opfatter sådan set ikke råheden undervejs, fordi forfatteren
formår at give os en oplevelse af en mand med uanede menneskelige og umenneskelige facetter."

Fyens Stiftstidende★ ★ ★ ★ ★ ★

"Det er en slags norsk Pulp Fiction med en egen vemodig undertone."

Nordjyske Stiftstidende★ ★ ★ ★ ★

"Et overlegent komponeret, sort-humoristisk kammerspil, der efterlader en bitter smag."
Weekendavisen

"Forfatteren digter og fabulerer, så det er en lyst, og romanen er – spændingslitteratur eller ej – en indirekte
hyldest til den skjønne kunst, den gode litteratur."

Berlingske★ ★ ★ ★ ★

"'Blod på sneen' er ganske enkelt fremragende. I sin ide og opbygning.
[...] Jo Nesbø er i storform i sin fortællemåde. Han skriver formidabelt, og får flettet mange lag ind i sin

historie."

Vejle Amts Folkeblad ★ ★ ★ ★ ★

"... han som altid sætter sine ord med musikalsk præcision og masser af understrøm."

Ekstra Bladet ★ ★ ★ ★

"... et overrumplende stilmæssigt nybrud."
Lolland-Falster Folketidende

"... når Jo Nesbø med velskreven elan elegant dristigt sætter et sådant scenarium op med bjæffende pistoler og
hurtig død, virker det både overbevisende forklarligt og sågar kunstnerisk forsvarligt."

Politiken ★ ★ ★ ★

 

Olav er lejemorder. Og ensom. Når man lever af at slå folk ihjel, er
det ikke let at komme tæt på andre mennesker.
Nu har han endelig mødt sin drømmekvinde.

Men der er et problem. Hun er hans chefs kone. Og han er blevet
hyret til at slå hende ihjel.

BLOD PÅ SNEEN er en roman om en forelsket lejemorder. Med den
introducerer Jo Nesbø et nyt thrillerunivers.

"Ren poesi i dyster og rå indpakning, men man opfatter sådan set
ikke råheden undervejs, fordi forfatteren formår at give os en



oplevelse af en mand med uanede menneskelige og umenneskelige
facetter."

Fyens Stiftstidende★ ★ ★ ★ ★ ★

"Det er en slags norsk Pulp Fiction med en egen vemodig
undertone."

Nordjyske Stiftstidende★ ★ ★ ★ ★

"Et overlegent komponeret, sort-humoristisk kammerspil, der
efterlader en bitter smag."

Weekendavisen

"Forfatteren digter og fabulerer, så det er en lyst, og romanen er –
spændingslitteratur eller ej – en indirekte hyldest til den skjønne

kunst, den gode litteratur."
Berlingske★ ★ ★ ★ ★

"'Blod på sneen' er ganske enkelt fremragende. I sin ide og
opbygning.

[...] Jo Nesbø er i storform i sin fortællemåde. Han skriver
formidabelt, og får flettet mange lag ind i sin historie."

Vejle Amts Folkeblad★ ★ ★ ★ ★

"... han som altid sætter sine ord med musikalsk præcision og masser
af understrøm."

Ekstra Bladet★ ★ ★ ★

"... et overrumplende stilmæssigt nybrud."
Lolland-Falster Folketidende

"... når Jo Nesbø med velskreven elan elegant dristigt sætter et sådant
scenarium op med bjæffende pistoler og hurtig død, virker det både

overbevisende forklarligt og sågar kunstnerisk forsvarligt."
Politiken★ ★ ★ ★
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