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Menneske uden hund H\u00e5kan Nesser Hent PDF Familien Hermansson er samlet for at fejre fødselsdag,

men ingenting bliver, som de har forestillet sig. Natten før den store dag forsvinder familiens sorte får, sønnen
Robert, og næste nat forsvinder endnu et familiemedlem fra adressen. For at klarlægge hvad der skete de to

decembernætter, må vicekriminalkommissær Gunnar Barbarotti finde ind til familiens allermørkeste
hemmeligheder og forsøge at gøre det usynlige synligt – og det sker ikke, uden at han i nødens stund ønsker,
at der findes en højere magt at ty til. Men i Barbarottis eget pointsystem om Guds eksistens er der røde tal.
MENNESKE UDEN HUND er første bind i spændingsserien om vicekriminalkommissær Gunnar Barbarotti.
"‘Menneske uden hund’ er en fremragende roman fra forfatteren, som fortjent fik Palle Rosenkrantz-prisen for
sin forrige udgivelse på dansk, ‘Skyggerne og regnen’. Politiken Svensk klassekrimi. Weekendavisen Nesser

skriver fantastisk morsomt, men forstår også at veksle tonen, så der er plads til smerten, angsten og
magtesløsheden. Berlingske Tidende En af de absolut bedste svenske – og uomgængelige – krimiforfattere er
Håkan Nesser ... køb den bog. Nyhedsavisen ‘Menneske uden hund’ er et mesterværk. Jydske Vestkysten
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