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Lejemorderens guide til et smukt hjem Hallgrímur Helgason Hent PDF Tomislav Boksic, også kendt som
Toxic, er lejemorder og en af de helt skrappe. Han arbejder for den kroatiske mafia i New York og har 66

mord på cv‘et. Men ved mord nr. 67 går det galt: Han kommer til at dræbe den forkerte mand og må i al hast
flygte til Zagreb. I lufthavnen må han imidlertid skifte strategi, da FBI er i hælene på ham. Han nakker en
mand på toilettet, udstyrer sig med hans billet og tøj (de er begge skaldede), og ved et trylleslag er Toxic

forvandlet til tv-evangelisten Father Friendly. Turen går ikke længere til Zagreb, men derimod til Reykjavik,
hvor han bliver modtaget af sine nye religøse venner, Goodmoondoor og Sickreaders, som hjerteligt og
gæstfrit installerer ham i deres klinisk rengjorte hjem. For at holde sin sande identitet skjult længst muligt

indgår han i et dybt komisk spil i sine nye kolde omgivelser, men selvfølgelig kan en kynisk lejemorder ikke
trives i den islandske lava.

"Lejemorderens guide til et smukt hjem" er en vanvittig morsom skildring af en mand i det forkerte tøj i de
forkerte omgivelser. Men romanen er også en vedkommende og rørende skildring af krig og konflikt, og hvad
disse størrelser gør ved mennesker. I Island møder Toxic nemlig kærligheden og får mulighed for at få gjort

op med sin fortid og sin rolle i den tragiske konflikt i det tidligere Jugoslavien.

"En af den slags bøger, det er en fornøjelse at læse fordi den er underholdende, morsom, uforudsigelig og
med et flot sprog." - Litteratursiden

"Han skriver så rablende morsomt og med sådan en vitalitet og energi, at man altid bliver sært opkvikket." -
Politiken

Hallgr‘mur Helgason (f. 1959) er en islandsk forfatter og billedkunstner som bl.a. har skrevet romanerne "101
Reykjavik", "Stormland" og "Lejemorderens guide til et smukt hjem".
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