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En hedebølge har slået sig ned i Oslo. En kvinde bliver fundet dræbt i sin lejlighed. En af hendes fingre
mangler. Vicekriminalkommissær Harry Hole får en sidste chance for at bevise, at han kan håndtere
drikkevarer, temperament og personlige hævnmotiver. Da en kvinde meldes savnet, og en af hendes fingre
kort efter dukker op hos politiet, begynder Harry at se nærmere på sagen og finder et mønster - et mønster, der
tyder på, at morderen ikke er færdig med at dræbe. Marekors er femte, selvstændige bind i serien om
Drabsafdelingens ´enfant terrible´, den sympatiske enspænder Harry Hole. »Harry Hole er hot ... Nesbøer
ganske enkelt uimodståelig, når hans mesterlige sans for stemninger trænger helt ind i mørtlen mellem Oslos
mursten.« - Mette Strømfeldt, B.T. »Udsøgt hårdkogt krimi, der næsten får læseren til at glemme, at Oslo,
trods hedebølge, ikke er Los Angeles.« - Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten »Jo Nesbøs krimier med Harry
Hole er ganske enkelt mesterlige. Man er ikke til at råbe op, mens man forsøger at undvige plottets snubletråde
og regne sammenhængen ud ... Marekors står lige så rent som de øvrige bind i serien - kære Nesbø, lad det
ikke være den sidste!« - Katinka Bruhn, Weekendavisen
neueste Teil der Chronologie stammt aus dem Jahr 2017. Harry Hole bor i en leilighet i tredje etasje i en
bygård i Sofies En mare er betegnelsen for et overnaturligt, som regel kvindeligt væsen, der plager sovende
mennesker og dyr, specielt heste, ved at trykke dem på brystet eller ved at ride på dem. Hole er en

politietterforsker som sliter med livet og med alkohol, men han er iherdig og gir ikke opp i etterforskningen av
de sakene han har. Håber I kan hjælp mig 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. Hän debytoi Norjan pääsarjassa 17-vuotiaana.
Jo Nesbø sündis Oslos ja kasvas üles Moldes. Harry Hole bor i en leilighet i tredje etasje i en bygård i Sofies
En mare er betegnelsen for et overnaturligt, som regel kvindeligt væsen, der plager sovende mennesker og dyr,
specielt heste, ved at trykke dem på brystet eller ved at ride på dem. Harry Hole bor i en leilighet i tredje
etasje i en bygård i Sofies En mare er betegnelsen for et overnaturligt, som regel kvindeligt væsen, der plager
sovende mennesker og dyr, specielt heste, ved at trykke dem på brystet eller ved at ride på dem. Oppgaven er
et særemne/fordypningsoppgave om krimromanene 'Snømannen' og 'Marekors' av Jo Nesbø. Jeffrey said:
”Harry had felt the gnawing ache for alcohol from the moment he woke up that morning. Het hoofdpersonage
van zijn verhalen is de aan drank verslaafde detective Harry Hole. Jo Nesbø sündis Oslos ja kasvas üles
Moldes. Harry Hole er en fiktiv figur og hovedperson i en serie kriminalromaner av Jo Nesbø. Harry Hole er
en fiktiv figur og hovedperson i en serie kriminalromaner av Jo Nesbø.
Het hoofdpersonage van zijn verhalen is de aan drank verslaafde detective Harry Hole. Pochádza z rodiny
vášnivých čitateľov a rozprávačov – jeho matka bola knihovníčka a otec každé popoludnie sedel a doslova
hltal knihy. Oppgaven er et særemne/fordypningsoppgave om krimromanene 'Snømannen' og 'Marekors' av Jo
Nesbø.

