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De er alle sammen tilbage - Rakel, Oleg, Bellman. Og Harry Hole. Efter at have opholdt sig tre år i Asien
uden kontakt til Oslo, vender Hole hjem. Der er en sag, han gerne vil se nærmere på: En ung mand er blevet
dømt for drab i et narkoopgør. Den dømte er Rakels søn, Oleg. For første gang nogensinde ser det ud til, at
Harry Hole ikke skal lykkes med en efterforskning. Og til allersidst er det kun vilje og gaffertape, der holder

ham sammen.

 

Nerver på højkant. Genfærd må være årets krimi. Der er ingen over eller ved siden af Jo Nesbø i
skandinavisk krimilitteratur.Weekendavisen 

 

Man inddrages på det mest hudløse, bliver rystet og ulykkelig - det gør ondt at læse Nesbø , sådan er det
bare. Genfærd må være årets krimi. Den er skrevet i mol og slutter i mol og lader intet håb for fremtiden.

Eller gør den nu alligevel, Jo Nesbø ? Please!Weekendavisen 

 

Lige så sort og saftig som de øvrigt i serien. Fyens Stiftstidende (***** 5 stjerner) 

 

Intet nok så levende billede kan altså erstatte "min"Harry. Ham der er hul der, hvor trofastheden sidder og
ham, jeg elsker at dele bogvirkelighed med. Fyens Stiftstidende 

 

Nordmanden skriver hamrende godt. Børsen (***** 5 stjerner) 

 

Stærk fortsættelse af nordmandens Harry Hole-serie. Børsen 

 

Fremragende krimi. Ekstrabladet (****** 6 stjerner) 

 

En vulkan af menneskeligt drama, fra de smukkeste til de styggeste følelser. Ekstrabladet 

 

Endnu en fremragende krimi, hvor håbet om det bedste og vemodet ved det værste kæmper til det sidste.
Ekstrabladet 

 

Jo Nesbø har vel aldrig haft bedre greb om sit stof og fortalt sin historie med en så sikker stilfornemmelse.
Man sidder og nyder hårdkogt-ironiske formuleringer, der ikke kunne have været leveret bedre af Hammett og

Chandler dengang derovre i Californiens onde gader.  Jyllands-Posten (****** 6 stjerner) 

 



Neglebidende fryd. Jyllands-Posten 

 

"Genfærd"vokser ud over krimiformatet, ikke til det hverdagens trivielle socialrealistiske melodrama, som
ellers er så karakteristisk for nordisk krimi, men helt derud, hvor der kun er det helt grundlæggende tilbage.

Jyllands-Posten 

 

Ingen fans kan undvære 9´eren.Bogvægten.dk / MetroXpress 

 

Niende bog med politimanden Harry Hole i hovedrollen er modbydelig - modbydelig god! Krimifan.dk
(***** 5 stjerner) 

 

Som læser bør man tage sine forholdsregler inden man går i gang, for når første linje er læst venter 456 sider
der kravler ind under huden på dig præcis som det vanedannende narkotikum bogens handling kredser om.

Krimifan.dk 

 

Nesbø er en af de bedste spændingsforfattere i verden, og dette 9. bind om Harry Hole bekræfter til fulde
denne påstand. Bogen er spændende, rørende, velskrevet og ikke til at lægge fra sig.Litteratursiden.dk 

 

Kan bare ikke anbefales nok .Litteratursiden.dk 

 

Nesbø er uovertruffen. Lolland-Falsters Folketidende 

 

En af de bedste krimier netop nu. Politiken (**** 4 stjerner) 

 

Skandinaviens største plot-og intrigemager, den mest vidende og mest researchende krimiforfatter.Politiken 

 

Et mesterværk, der rækker langt ud over krimigenren, og som sine steder er isnende uhyggelig. Vejle Amts
Folkeblad (****** 6 stjerner) 

 

Han har gjort det igen, norske Jo Nesbø. Begået et mesterværk! Vejle Amts Folkeblad
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Efter at have opholdt sig tre år i Asien uden kontakt til Oslo, vender
Hole hjem. Der er en sag, han gerne vil se nærmere på: En ung mand
er blevet dømt for drab i et narkoopgør. Den dømte er Rakels søn,
Oleg. For første gang nogensinde ser det ud til, at Harry Hole ikke



skal lykkes med en efterforskning. Og til allersidst er det kun vilje og
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krimi. Den er skrevet i mol og slutter i mol og lader intet håb for

fremtiden. Eller gør den nu alligevel, Jo Nesbø ? Please!
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ved det værste kæmper til det sidste. Ekstrabladet 
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bedre af Hammett og Chandler dengang derovre i Californiens onde
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"Genfærd"vokser ud over krimiformatet, ikke til det hverdagens
trivielle socialrealistiske melodrama, som ellers er så karakteristisk

for nordisk krimi, men helt derud, hvor der kun er det helt
grundlæggende tilbage. Jyllands-Posten 

 

Ingen fans kan undvære 9´eren.Bogvægten.dk / MetroXpress 

 

Niende bog med politimanden Harry Hole i hovedrollen er
modbydelig - modbydelig god! Krimifan.dk (***** 5 stjerner) 

 

Som læser bør man tage sine forholdsregler inden man går i gang,
for når første linje er læst venter 456 sider der kravler ind under
huden på dig præcis som det vanedannende narkotikum bogens

handling kredser om. Krimifan.dk 

 

Nesbø er en af de bedste spændingsforfattere i verden, og dette 9.
bind om Harry Hole bekræfter til fulde denne påstand. Bogen er

spændende, rørende, velskrevet og ikke til at lægge fra
sig.Litteratursiden.dk 

 

Kan bare ikke anbefales nok .Litteratursiden.dk 

 

Nesbø er uovertruffen. Lolland-Falsters Folketidende 

 

En af de bedste krimier netop nu. Politiken (**** 4 stjerner) 



 

Skandinaviens største plot-og intrigemager, den mest vidende og
mest researchende krimiforfatter.Politiken 

 

Et mesterværk, der rækker langt ud over krimigenren, og som sine
steder er isnende uhyggelig. Vejle Amts Folkeblad (****** 6

stjerner) 

 

Han har gjort det igen, norske Jo Nesbø. Begået et mesterværk! Vejle
Amts Folkeblad
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