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Headhunterne Jo Nesb\u00f8 Hent PDF Roger Brown er, hvis han selv skal sige det, Norges bedste og mest
underbetalte headhunter. Han har en alt for smuk hustru og en alt for dyr villa og er derfor tvunget til at stjæle
alt for meget kunst. Clas Greve er den perfekte kandidat til alle typer ledelsesposter. Han er en mand med

kvindetække og ejer desuden et Rubens-maleri i hundredmillioner kroners klassen. Hvis Roger Brown får fat
i det maleri, vil alle hans økonomiske problemer være løst – og hans hustru Diana vil blive hos ham for evigt.
Diana vil have et kunstgalleri. Og et barn. Alle vil have noget. Ingen får det gratis. Ikke uden at træde over
lig. Nogens hoved vil rulle i den jagt, der begynder nu. HEADHUNTERNE er fi lmatiseret i et samarbejde

mellem Yellow Bird, Friland og Nordisk Film og har Nikolaj Coster-Waldau og Aksel Hennie i hovedrollerne.
Tjekket velskrivende og godt kørende i tunet, fræsende firehjulstrækker med et tempo, hvor alle plottets
hjørner tages på to hjul. [...] Tarantino møder brødrene Coen i Nesbø-krimi. Politiken Headhunterne er en

forrygende, begavet og vittig svindlerkomedie. Jyllands-Posten Spænding, gedigne gys, makabre mord og en
stor bunke humor ... En af årets bedste. Vejle Amts Folkeblad Headhunterne er som Nesbøs andre romaner
stærkt velskrevet. Information Headhunterne er en hæsblæsende krimi med svindel og mord i internationalt
perspektiv, og Jo Nesbø kan både holde på spændingen og gemme på nogle tørre overraskelser. MetroXPress

Nesbø kan skrive bukserne af de fleste af sine skandinaviske kolleger … smart skrevet og vellykket
komponeret, og du kan nemt komme til at råsluge den i et svimlende læseri. Og sikken en film, der kunne

blive ud af den. Nordjyske Hatten af for den norske skælm, der åbenbart kan det hele. Fra krimier med tyngde
til en virtuos legen med genren. Weekendavisen
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Hatten af for den norske skælm, der åbenbart kan det hele. Fra

krimier med tyngde til en virtuos legen med genren. Weekendavisen

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Headhunterne&s=dkbooks

