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Panserhjerte  BOG

Af Jo Nesbø (2009)

Krimi. Den alkoholiserede og asociale Harry Hole fra drabsafdelingen i Oslo har 
egentlig sagt op, men bliver hentet tilbage til en makaber sag, hvor en seriemorder er 
på spil. Sagen viser sig at være vidtforgrenet, og den udvikler sig dramatisk og fører 
Harry Hole rundt i Norge og Congo

Vis �ere detaljer  -  Andre materialetyper

Bibliotekets emneord: krimi, seriemordere
Brugernes emneord: norske krimier, kedelige bøger, ondskab ...      tilføj emneord

Bedømmelse: 
 
Serie: Krimiserien med Harry Hole ; 8

Føj til huskeliste Reservér

Bibliotek
Hovedbiblioteket

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Filial 4

Placering
Oplevelse > Skønlitteratur > Krimi > Nesbø

1. sal > Skønlitteratur > Krimi > Nesbø

2. sal > Skønlitteratur > Krimi > Nesbø

Depot > Skønlitteratur > Nesbø

Kviklån > Nesbø

Antal
4

3

2

1

1

Udlånt
3

3

2

1

1

Status
Reserveret

Reserveret

Reserveret

Reserveret

Reserveret

Find “Panserhjerte” på biblioteket       Der er 23 i kø.    Forventes hjemme 1. nov. 12

Andre mulige statusoplysninger:
På hylden, Udlånt, Ikke tilgængelig, Undervejs.

Mobilvisning af beholdningsoplysninger:
Tabel erstattes af accordion.

Hovedbiblioteket

Oplevelse > Skønlitteratur > Krimi > Nesbø

Antal: 4 - Udlånt: 3

Status: Reserveret

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Filial 4

Detaljerede bibliogra�ske oplysninger + andre 
materialetyper
Visning som “Flere detaljer” på Randers Bibliotek. 
Folde-ud-lag med hhv. bibliogra�ske oplysninger og �ere 
materialetyper ved klik på link.

Forsidebillede: 
Hvis forside mangler vises intet billede og tekst rykker til 
venstremargin.
Når der klikkes på de små thumbnails, skifter forsidebilledet til 
det valgte thumbnail.

Når der klikkes på det store forsidebillede, åbnes overlay med 
gallerifunktion og forrige/næste knapper, hvor man kan skifte 
mellem forside, bagside, kolofon og titelblad.

Forside

Anbefalinger

Jo Nesbø: Panserhjerte 
Harry Hole er tilbage i storform i denne helt forrygende spændingsroman. Efter de voldsomme og traumatiske 
begivenheder i “Snemanden” har politimanden Harry Hole fået nok og er �ygtet til Hong Kong, hvor han tumler 
rundt i en konstant rus af alkohol og opium.

   Læs mere på Litteratursiden.dk

Forfatterportræt

Jo Nesbø
Jo Nesbø var børsmægler og rockstjerne, inden han skrev sin prisbelønnede debutroman “Flagermusmanden” og 
blev hårdkogt kriminalforfatter. Siden fulgte nyklassikeren “Rødhals” og den internationale bestseller “Marekors”, som 
også havde den velkonstruerede antihelt Harry Hole i hovedrollen. I dag er han en af Skandinaviens førende 
krimiforfattere. Men kun fordi han som nittenårig sprang korsbåndene i begge knæ. Ellers havde fodbolden 
formodentlig ført ham videre fra det norske ungdomslandshold til en stor klub i udlandet.

   Læs mere på Forfatterweb.dk

Emnebeskrivelse

Krimi
tv-krimi, dramatisk genre, som siden tv's barndom har nydt stor popularitet i både USA og Europa. Krimigenrens 
faste konventioner er velegnet for tv's almindelige serieform, hvor en eller �ere ...

   Læs mere på Den Store Danske

Seriemordere
En seriemorder er en morder, der har dræbt mindst 4 mennesker. Seriemorderen dræber enkeltvis over en længere 
periode. Nogle vil kalde en morder for seriemorder, allerede når han har dræbt 3 mennesker, andre først når han har 
dræbt 10 mennesker. Specielt for seriemorderen er, at der går et stykke tid mellem de enkelte mord ....

   Læs mere på Faktalink

Andre, der har lånet “Panserhjerte”, har også lånt ...

<Titel>
af <Forfatter Forfattersen>

<En lidt længere titel>
af <Forfatter Forfattersen>

<En lidt længere titel>
af <Forfatter Forfattersen>

<Titel>
af <Forfatter Forfattersen>

Hvis forsidebillede mangler her ...
... Vises der et dummy-billede.

Lydklip (Vises om muligt ved musik)

Brudstykker fra BibZoom
     Igen & Igen &
     Mexico Ligger I Spanien
     Cigaret Kid
      Taxa Triumf
     Science Fiction & Familien
     Hvidt på Sort
     Hospital
     Læsterlige Klø

Ved faglitteratur:
Klassemærke skal stå før forfatternavnet, så brugeren 
ledes det rette sted hen.

Hvis bruger ikke er logget ind:
Modal dialog med login felter.


