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Den norske kriminalbetjent, Harry Hole, sendes til Australien for at bistå i opklaringen af mordet på en ung,
norsk kvinde. I lufthavnen bliver han mødt af Andrew Kensington, en aboriginal kriminalbetjent med en
mindst lige så broget fortid som ham selv. Sammen bevæger de sig rundt i Sydneys red light district, King´s
Cross, og forsøger at navigere efter de svage ekkoer fra en morder. »FLAGERMUSMANDEN er første bind i
en serie om den charmerende, sympatiske og drikfældige enspænder Harry Hole.
Persongalleriet er farverigt, og historien er både voldsom og spændende.« - Politiken »Det er de nuancerede
beskrivelser af personer og miljøer tilsat historisk baggrund samt fint fungerende dialoger, der bevirker, at
historien flyder af sted . Kom med den næste, Jo Nesbø!« - Berlingske Tidende »Flagermusmanden er
nyskabende og anderledes, og med de takter, Jo Nesbø slår an i sin debutroman, er der grund til at glæde sig til
de følgende krimier med Harry Hole i hovedrollen.« - Kristeligt Dagblad »Scenerne hvor han (Harry Hole)
drikker og bliver ved med at drikke, er noget af det bedste, der er skrevet om det emne. Spændingen stiger uafl
adeligt, og slutspillet er formidabelt dramatisk.« - Jyllands-Posten
Jeg har set at Jo Nesbø har skrivet 6 eller 7 bøger om Kriminalassistent Harry Hole, men kan ik finde ud af
hvad der er nr 1-2-3 osv. Desuden er han tidligere professionel fodboldspiller for den … Universet. Jeg har set

at Jo Nesbø har skrivet 6 eller 7 bøger om Kriminalassistent Harry Hole, men kan ik finde ud af hvad der er nr
1-2-3 osv. Desuden er han tidligere professionel fodboldspiller for den … Universet. Håber I kan hjælp mig
Jo Nesbø (født 1960 i Oslo) er en norsk forfatter, journalist, musiker og civiløkonom. I stedet er han
veludstyret med den nyeste teknologi, som han selv finansierer, da han til daglig lever under sin virkelige
identitet som multimillionæren og playboyen Bruce Wayne. Batman hører hjemme i det amerikanske
superhelte-univers fra forlaget DC, omend han rent faktisk ingen superkræfter har selv. Jeg har set at Jo
Nesbø har skrivet 6 eller 7 bøger om Kriminalassistent Harry Hole, men kan ik finde ud af hvad der er nr
1-2-3 osv.
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hvad der er nr 1-2-3 osv. Batman hører hjemme i det amerikanske superhelte-univers fra forlaget DC, omend
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Wayne. I stedet er han veludstyret med den nyeste teknologi, som han selv finansierer, da han til daglig lever
under sin virkelige identitet som multimillionæren og playboyen Bruce Wayne. Håber I kan hjælp mig Jo
Nesbø (født 1960 i Oslo) er en norsk forfatter, journalist, musiker og civiløkonom. I stedet er han veludstyret
med den nyeste teknologi, som han selv finansierer, da han til daglig lever under sin virkelige identitet som
multimillionæren og playboyen Bruce Wayne. Jo Nesbø - Serien om Harry Hole
En af verdens allerbedste spændingsforfattere Jo Nesbø har opnået stor international succes med sine bøger
om Harry Hole, som er blevet tildelt mange priser verden over. Desuden er han tidligere professionel
fodboldspiller for den … Universet.

