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»Det er kærligheden, ikke hadet, som gør at du er villig til at gøre hvad som helst.«
- Harry Hole

På en afsidesliggende hospitalsstue ligger en mand i koma. Ingen ved, om han nogensinde kommer til
bevidsthed igen. Han er døgnovervåget af politiet, der har meget at spørge ham om, hvis han skulle vågne.

En politimand bliver fundet dræbt på det sted uden for Oslo, hvor der for mange år siden blev begået et mord,
han var med til at opklare. Også datoen er den samme. Da der i løbet af nogle måneder sker det samme for to
andre politifolk, tegner et skræmmende mønster sig. Ingen af de gamle mord blev opklaret, og nu er en brutal

og hævngerrig morder løs.

Trods en massiv indsats står politiet på bar bund. Derfor samler Beate Lønn og Gunnar Hagen en uofficiel
gruppe, der skal forsøge at finde alternative veje i efterforskningen. Men der er en, de savner i deres midte:

Harry Hole

Politi er tiende bog i Jo Nesbøs serie om Harry Hole.

´Jo Nesbø er en gudsbenådet tryllekunstner og taskenspiller, som med sin egen 1800-talsagtige uforudsigelige
føljetonteknik og episke staccato har skrevet sig op til at være en af nordens bedste forfattere i genren.´ (...)

Hans plot er rene labyrinter, hvor du aldrig ved, hvor du er, ja, gentagne gange forføres videre på
usikkerhedens fatale og uforsonlige tilfældighed. (....)

Politi er en tour de force på det, Nesbø kan: skrive af karsken bælg og forrygende flot med flere plot i spil. På
så mange sider, at læseren må ofre nattesøvn, rast og ro.´

- Politiken

´Som altid er alt sat på spil for alle og intet gennemskueligt. Jo Nesbø mestrer rædslen i detaljerne(...) Han gør
fortidens fejl, uretfærdigheder og gustne alliancer levende og livsfarlige, og med sit skarpe blik for begge
sider af enhver medalje mister han aldrig nogensinde nuancer, klangbund eller empati; alt det, der gør hans
historier så vanvittigt spændende og Harry Hole uundværlige - og måske nærmest udødelig. Heldigvis.´ ´

- Ekstra Bladet ***** (5 stjerner)

´I disse spalter har det tidligere været skrevet, at Jo Nesbø er en af de bedste krimiforfattere i Skandinavien.
Den kreds kan man sagtens udvide; han måler sig fint med noget af det bedste i krimigenren både i Europa og
USA. Det er der flere grunde til. For det første skriver han fremragende: Harry Hole-bøgerne er fremragende

litteratur.´
- Kristelig Dagblad

´Som sædvanlig hos Jo Nesbø, er der masser af grafisk vold, weltschmertz og udpræget mistillid til
samfundets traditionelle støtter. Der er også sprog af den slags, man møder hos svenske Arne Dahl og Håkan
Nesser, hvor man simpelthen fra tid til anden må standse op og lige gentage passagen langsomt for rigtigt at

nyde den.´
- Jyllandsposten

´Jo Nesbøs Politi er en bog du vil huske, også når denne sommer er forbi, og det, du vil mindes, er de
frydefulde øjeblikke, hvor du så tiøren falde, for et kapitel senere at starte forfra. Det er genrekunst, intet
mindre. (...) Politi er brillian udtænkt og forfalt, og man kan gå rundt længe efter, man blev færdig med

bogen, med et smil på læben over de gange, man blev snydt, så vandet drev.´
- Børsen ***** (5 stjerner)

´Og så er der naturligvis Jo Nesbø. Ingen anden krimiforfatter kan som han jonglere med så mange bolde på
én gang, både store og små, hårde og bløde, så det er en fryd for selv det mest fordringsfulde øje. Det er sandt
artisteri, og på trods af, at publikum indimellem narres til at tro, at øvelsen alligevel blev for svær for selv

denne nestor, så taber Nesbø hverken pusten eller bolde undervejs.´
- Berlingske ***** (5 stjerner)

´Nesbø har læseren på krogen hele vejen, mens han stilsikkert krydsklipper mellem flere samtidige
handlingsforløb, som også involverer velkendte skurke fra hans tidligere bøger. Bogen er velskrevet,

spændende til det hårrejsende og temmelig brutal.´´  



- Lolland-Falsters Folketidende

´Jo Nesbø er en mester i at lægge spor ud. I Politi lægger han så mange - både ægte og falske - at
krimilæseren kommer på overarbejde.´ 
- Fyns Stiftstidende ***** (5 stjerner)

´Mesteren over alle mestre udi kunsten at skabe nervepirrende cliffhangers´ (....) Uanset om Harry Hole bliver
flået, grillet og smidt i den sorte gryde, kender Nesbø trylledrikken, der vækker ham til live igen - man er helt
paf af beundring og lettelse. Denne gang er feberredningen imidlertid af en sådan karakter, at der er nærmest
umuligt at give et referat uden af smadre fornøjelsen for læseren. Så lad mig nøjes med at fastslå at Nesbø på

ingen måde er kørt træt. (...) naturligvis folder Nesbø sin fortællling ud med vanlig sans for ekstremt
kringlede efterforskningsforløb, tilsat uudholdelig suspense, opklaret af verdens allerbedste og sødeste

detektiv - man sikker som klinet til stolen.
- Weekendavisen

 

 

Forlaget skriver:

»Det er kærligheden, ikke hadet, som gør at du er villig til at gøre
hvad som helst.«
- Harry Hole

På en afsidesliggende hospitalsstue ligger en mand i koma. Ingen
ved, om han nogensinde kommer til bevidsthed igen. Han er

døgnovervåget af politiet, der har meget at spørge ham om, hvis han
skulle vågne.

En politimand bliver fundet dræbt på det sted uden for Oslo, hvor
der for mange år siden blev begået et mord, han var med til at

opklare. Også datoen er den samme. Da der i løbet af nogle måneder
sker det samme for to andre politifolk, tegner et skræmmende
mønster sig. Ingen af de gamle mord blev opklaret, og nu er en

brutal og hævngerrig morder løs.

Trods en massiv indsats står politiet på bar bund. Derfor samler
Beate Lønn og Gunnar Hagen en uofficiel gruppe, der skal forsøge at
finde alternative veje i efterforskningen. Men der er en, de savner i

deres midte: Harry Hole

Politi er tiende bog i Jo Nesbøs serie om Harry Hole.

´Jo Nesbø er en gudsbenådet tryllekunstner og taskenspiller, som
med sin egen 1800-talsagtige uforudsigelige føljetonteknik og episke
staccato har skrevet sig op til at være en af nordens bedste forfattere i

genren.´ (...)
Hans plot er rene labyrinter, hvor du aldrig ved, hvor du er, ja,
gentagne gange forføres videre på usikkerhedens fatale og

uforsonlige tilfældighed. (....)
Politi er en tour de force på det, Nesbø kan: skrive af karsken bælg
og forrygende flot med flere plot i spil. På så mange sider, at læseren

må ofre nattesøvn, rast og ro.´



- Politiken

´Som altid er alt sat på spil for alle og intet gennemskueligt.
Jo Nesbø mestrer rædslen i detaljerne(...) Han gør fortidens fejl,

uretfærdigheder og gustne alliancer levende og livsfarlige, og med sit
skarpe blik for begge sider af enhver medalje mister han aldrig
nogensinde nuancer, klangbund eller empati; alt det, der gør hans
historier så vanvittigt spændende og Harry Hole uundværlige - og

måske nærmest udødelig. Heldigvis.´ ´
- Ekstra Bladet ***** (5 stjerner)

´I disse spalter har det tidligere været skrevet, at Jo Nesbø er en af de
bedste krimiforfattere i Skandinavien. Den kreds kan man sagtens
udvide; han måler sig fint med noget af det bedste i krimigenren
både i Europa og USA. Det er der flere grunde til. For det første
skriver han fremragende: Harry Hole-bøgerne er fremragende

litteratur.´
- Kristelig Dagblad

´Som sædvanlig hos Jo Nesbø, er der masser af grafisk vold,
weltschmertz og udpræget mistillid til samfundets traditionelle

støtter. Der er også sprog af den slags, man møder hos svenske Arne
Dahl og Håkan Nesser, hvor man simpelthen fra tid til anden må
standse op og lige gentage passagen langsomt for rigtigt at nyde

den.´
- Jyllandsposten

´Jo Nesbøs Politi er en bog du vil huske, også når denne sommer er
forbi, og det, du vil mindes, er de frydefulde øjeblikke, hvor du så
tiøren falde, for et kapitel senere at starte forfra. Det er genrekunst,
intet mindre. (...) Politi er brillian udtænkt og forfalt, og man kan gå
rundt længe efter, man blev færdig med bogen, med et smil på læben

over de gange, man blev snydt, så vandet drev.´
- Børsen ***** (5 stjerner)

´Og så er der naturligvis Jo Nesbø. Ingen anden krimiforfatter kan
som han jonglere med så mange bolde på én gang, både store og

små, hårde og bløde, så det er en fryd for selv det mest
fordringsfulde øje. Det er sandt artisteri, og på trods af, at publikum
indimellem narres til at tro, at øvelsen alligevel blev for svær for selv
denne nestor, så taber Nesbø hverken pusten eller bolde undervejs.´

- Berlingske ***** (5 stjerner)

´Nesbø har læseren på krogen hele vejen, mens han stilsikkert
krydsklipper mellem flere samtidige handlingsforløb, som også
involverer velkendte skurke fra hans tidligere bøger. Bogen er
velskrevet, spændende til det hårrejsende og temmelig brutal.´´  

- Lolland-Falsters Folketidende



´Jo Nesbø er en mester i at lægge spor ud. I Politi lægger han så
mange - både ægte og falske - at krimilæseren kommer på

overarbejde.´ 
- Fyns Stiftstidende ***** (5 stjerner)

´Mesteren over alle mestre udi kunsten at skabe nervepirrende
cliffhangers´ (....) Uanset om Harry Hole bliver flået, grillet og smidt
i den sorte gryde, kender Nesbø trylledrikken, der vækker ham til
live igen - man er helt paf af beundring og lettelse. Denne gang er
feberredningen imidlertid af en sådan karakter, at der er nærmest

umuligt at give et referat uden af smadre fornøjelsen for læseren. Så
lad mig nøjes med at fastslå at Nesbø på ingen måde er kørt træt. (...)

naturligvis folder Nesbø sin fortællling ud med vanlig sans for
ekstremt kringlede efterforskningsforløb, tilsat uudholdelig suspense,
opklaret af verdens allerbedste og sødeste detektiv - man sikker som

klinet til stolen.
- Weekendavisen
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