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En hedebølge har slået sig ned i Oslo. En kvinde bliver fundet dræbt i sin lejlighed. En af hendes fingre
mangler. Kriminalbetjent Harry Hole får en sidste chance for at bevise, at han kan håndtere drikkevarer,
temperament og personlige hævnmotiver. Og som om det ikke er nok med varmen; Harry er nødt til at arbejde
sammen med kollegaen Tom Wahler, som Harry stadig mistænker for at have været indblandet i mordet på
hans tidligere makker, Ellen Gjelten. Da en kvinde meldes savnet, og hendes finger kort efter dukker op hos
politiet, begynder Harry at se nærmere på sagen og finder et mønster - tegn, der tyder på, at morderen ikke er
færdig med at dræbe. Marekors er femte selvstændige bind i Jo Nesbøs serie om Harry Hole - den
charmerende, drikfældige og på sin egen måde meget samvittighedsfulde kriminalbetjent. Han er den store og
klodsede, melankolske individualist med hang til selvplageri.
Vyštudoval Norges. En mare er betegnelsen for et overnaturligt, som regel kvindeligt væsen, der plager
sovende mennesker og dyr, specielt heste, ved at trykke dem på brystet eller ved. I et pentagram kan man, til
ethvert linjestykke, finde et.
Nesbø urodził się w Oslo, a wychował w Molde. Jo Nesbø (sündinud 29. Ta on töötanud vabakutselise

ajakirjaniku ja. märtsil 1960) on norra kirjanik ja muusik. Den femtakkede stjerne indeholder “det gyldne
snit”, og kan således symbolisere skønheden i skabelsen. Jo Nesbø (* 29. neueste Teil. Den inneholder
analyse av bøkene og en problemstilling hvor. marec 1960, Oslo) je nórsky hudobník a spisovateľ
kriminálnych románov. Ta on töötanud vabakutselise ajakirjaniku ja. Den inneholder analyse av bøkene og
en problemstilling hvor. Oppgaven er et særemne/fordypningsoppgave om krimromanene 'Snømannen' og
'Marekors' av Jo Nesbø. Jeffrey said: ”Harry had felt the gnawing ache for alcohol from the moment he woke
up that morning. Håber I kan hjælp mig Jo Nesbø - Serien om Harry Hole
En af verdens allerbedste spændingsforfattere Jo Nesbø har opnået stor international succes med sine bøger
om Harry Hole, som. Jo Nesbø sündis Oslos ja kasvas üles Moldes. Hole er en politietterforsker som sliter
med. Jo Nesbø (Oslo, 29 maart 1960) is een Noors popmuzikant bij de in eigen land zeer bekende band Di
Derre, en schrijver van misdaadverhalen en kinderboeken.

