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Headhunterne Jo Nesbø Hent PDF Norges mest succesfulde headhunter hedder Roger Brown. Han er en
mand, der tilsyneladende har alt: Han er charmerende, er gift med den alt for smukke Diana, har en stor

luksusvilla – og lever så meget over evne, at en risikofyldt sidegeschäft som kunsttyv er en nødvendighed.
HEADHUNTERNE er Jo Nesbø for fuld udblæsning i en grotesk svindlerhistorie med de mest udspekulerede

drab, vanvittige forfølgelsesscener og opfindsomme forsvindingsnumre, som genren kan byde på.

Tjekket velskrivende og godt kørende i tunet, fræsende firehjulstrækker med et tempo, hvor alle plottets
hjørner tages på to hjul. [...] Tarantino møder brødrene Coen i Nesbø-krimi.

Politiken

Headhunterne er en forrygende, begavet og vittig svindlerkomedie.
Jyllands-Posten

Spænding, gedigne gys, makabre mord og en stor bunke humor ... En af årets bedste.
Vejle Amts Folkeblad

Headhunterne er som Nesbøs andre romaner stærkt velskrevet.
Information

Headhunterne er en hæsblæsende krimi med svindel og mord i internationalt perspektiv, og Jo Nesbø kan
både holde på spændingen og gemme på nogle tørre overraskelser.

MetroXPress

Nesbø kan skrive bukserne af de fleste af sine skandinaviske kolleger … smart skrevet og vellykket
komponeret, og du kan nemt komme til at råsluge den i et svimlende læseri. Og sikken en film, der kunne

blive ud af den.
Nordjyske

Hatten af for den norske skælm, der åbenbart kan det hele. Fra krimier med tyngde til en virtuos legen med
genren.

Weekendavisen
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