Midnatssol
ISBN:

9788771464108

Sprog:

Dansk

Forlag:

Modtryk

Forfatter:

Jo Nesbø

Udgivet:

25. september 2015

Kategori:

Krimi & mystik

Midnatssol.pdf
Midnatssol.epub

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. Som altid hos Nesbø svinger stemningen mellem sitrende
og stormfuldt, fra blidt over bittert til brutalt og tilbage igen.
Som altid er der vældig meget mørke, midnatssol eller ej, og som altid er der trods alt lys et sted og en mild
kvinde midt i alt det grumme. Og som (næsten) altid lukker man en Nesbø med en efterklang af vemod. Både
over historien, at den er slut, og at der er lang tid til den næste. Uanset om han skifter hest igen eller ej. Ekstra
Bladet, 5 stjerner ★ ★ ★ ★ ★ Jo Nesbøs andet bind om 1970ernes lejemordere er noget så særligt som en poetisk
spændingsroman. […] denne nesbøske version, hvor sprog, filosofi, humor, refleksion, religion,
naturbeskrivelse, naivitet, indsigt og overskud hver for sig og sammen betyder lige så meget eller mere, end

det der sker. […] Man spiler øjnene op. Overraskes. Frydes. Og erkender, at man ikke aner, hvad der er op og
ned eller først og sidst i noget som helst. Berlingske, 5 stjerner ★ ★ ★ ★ ★ "Tragik og komik mødes i endnu en
vellykket bog fra Nesbøs hånd." Jyllands-Posten, 5 stjerner ★ ★ ★ ★ ★ En strålende historie med et godt
spændingsniveau og formidable beskrivelser af mennesker og miljø Horsens Folkeblad, 5 stjerner ★ ★ ★ ★ ★ "Nesbø
ejer fortællingens kunst fortalt for voksne." Fyns Amts Avis ★ ★ ★ ★ "Jo Nesbø skriver koncentreret og fængende.
Skildringen af ødemarken og den menneskelige tomhed er gjort med en mesters håndelag." Weekendavisen
Den nordgående kystrejse giver en følelse af kulturel udforskning, hvor man oplever de største kystbyer i
løbet af dagen. Hvad er midnatssol. Alt om ferie i Sverige. Nordlys Jættegryder. Tag med på en fantastisk
rejse til Nordkap, hvor der venter midnatssol, midnatskoncert i Tromsøs Ishavskatedral og kongekrabbesafari.
Breddegrad, længdegrad, Nordpolen. com, 3952 Ilulissat Tlf: +299 94 45 45, Email: info@icecaptours.
Under tio år presenterades en ny Mästarrabatt, rabatter som är skapade för vanliga trädgårdar av mästare inom
trädgård. Nordkap-Lofoten - Fly - 8 dage - Se mere om rejsen her. Vi er din Nordkap-ekspert. I 1977 skulle
Charlottenborg gennem en større ombygning, og SE-formanden indså, at tiden for de mindre kunstnergrupper
på Charlottenborg var ved at rinde ud.
Din plads i Danmark og på Jorden (første dobbeltlektion) a.
Vi er din Nordkap-ekspert.
2 nætter på både Lofoten og Nordkap giver tid til at få sjælen med. Se dag-til-dag program, kort, billeder og
bestil online Oplev Hurtigruten under midnatssolen eller nordlyset på den klassiske rundrejser fra Bergen til
Kirkenes. Fenomenet inntreffer når sola ikke. Nordlys Jættegryder. Oplev isbjerge, indlandsis, kælvende
gletsjer og den grønlandske ødemark. IceCapTours. Type of Service: Kiosk Midnattssol-Midnight Sun,
Svezia, l'investigatore francese Kahina Zadi (Leïla Bekhti) insieme a Rutger Burlin (Peter Stormare)
cominciano un'indagine con. Hurtigrutens 13 skibe sejler langs Norges kyst Vi tager udgangspunkt i det
enkelte barn i fællesskabet Flyrejse til Nordkap med specialisten. Vandreferie i Grønland. Vælg
Nordkapspecialisten med 45 års erfaring på Nordkap.

