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Og Piccadilly Circus ligger ikke i Kumla Håkan Nesser Hent PDF I begyndelsen af sommeren bor der fire
mennesker og en hund i Lundboms hus, og alting virker normalt, mere eller mindre. Og så i løbet af et halvt

år forsvinder de, en efter en.
Det er sommeren 1967. Kærlighedens sommer, men ikke kun kærlighedens. Gådefulde og skræmmende ting

sker i Kumla, den lille by i Verdens midte. Og forklaringen lader vente på sig – i 35 år.

"Nesser har vid, lune og en præcis pen, personerne og miljøet er skildret så stilsikkert, at billederne af
flækken, den spirende manddom, kærligheden og krimihistorien står skarpt på den indre skærm. Håkan
Nessers karriere som prisbelønnet krimiforfatter lader sig ikke skjule. ... Det er svensk, det er godt.

Alt for damerne

Det er komplet umuligt ikke at blive ført tilbage i tiden med Nessers utrolige beskrivelser og sans for levende
detaljer ... Der er en poesi, en ømhed og humor i de kondenserede øjeblikke, der overrumpler på hver eneste

side ... Det er litteratur, der vil noget.
B.T.

Krimiintrigen er både spændende og raffineret og gør det svært at lægge bogen fra sig.
Politiken
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