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Fantomsmerte Thomas Enger Hent PDF “Hvis du finder ud af, hvem der snød mig, så skal jeg fortælle dig,
hvad der skete den dag, din søn døde.” Det er beskeden, som kriminalreporter Henning Juul får fra den
fængslede eks-gorilla og ejendomsspekulant Tore Pulli. Han er fængslet for drab, men hævder at være

uskyldig dømt. Og nu vil han have Henning Juul til at finde den virkelige drabsmand. Sandheden har aldrig
været vigtigere for Henning Juul, og for at finde den må han bevæge sig langt ind i den uigennemtrængelige
kriminelle verden i Oslo. Samtidig bliver Juul mere og mere i tvivl om Pullis skyld. Og da han finder tegn,
der forbinder Tore Pulli med sin egen søns død, forstår han, at det er vigtigere end nogensinde, at han holder
sig i live. FANTOMSMERTE er andet bind i den ambitiøst anlagte serie om kriminalreporteren Henning Juul.
Det er et stort forbryderdrama og et skridt videre mod løsningen af gåden om, hvem der dræbte Henning Juuls

søn. Henning Juul er klart i familie med Gunnar Staalesens Varg Veum og Jo Nesbøs Harry Hole: En
traumatiseret og lidt luvslidt ridder på en ikke længere helt hvid hest. Men den norske variant af amerikansk
vestkyst-hårdkogt har fået endnu en bemærkelsesværdig udøver Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten De 378
sider fastholder læseren med et jerngreb man ikke kan (og ganske enkelt heller ikke har lyst til at) slippe fri

af. Flot arbejde! Krimifan.dk ★★★★★
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