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Kriminalreporter Henning Juul skal dække en sag om en kendis, der er dømt for mord, men bedyrer sin
uskyld. Kendissen vil handle: Hvis Juul finder ud af, hvem der har narret kendissen, vil han få informationer
om, hvad der skete den dag hans søn blev dræbt. I sin desperate jagt på svar hober spørgsmålene sig op, og det
ser ud til, at der er tale om ikke blot én, men flere drabsmænd. Sandheden har aldrig været vigtigere for
Henning Juul.
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 Det
har været nogle lange måneder at vente på næste bind fra Thomas Enger, efter at have læst hans debutroman
Skindød. Men nu er den her endelig og ventetiden har bestemt ikke været forgæves – Fantomsmerte er en
fantastisk spændende bog. 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!***** (Fem stjerner) Krimifan.dk Historien er spændende
… Så kom bare an med den næste i serien.
Krimisiden.dk

Thomas Enger was born in Oslo in 1973, but grew up in Jessheim. «Julie Moores onde arv» er […] POSTED
IN Background Media News | 2 comments.
I read book 1 in the series, BURNED, a couple months ago and have. Kriminalreporter Henning Juul bliver
kontaktet af en tidligere 'gorilla' og opkræver, som ønsker hans hjælp til at finde ud af, hvem der har … Helt
siden jeg leste ferdig 'Skinndød', har jeg ventet litt utålmodig på å lese Thomas Engers bok nummer to i serien
om journalisten Henning Juul, 'Fantomsmerte'. Find bogen her: http://www. ” 10/20/2011 · Thomas Engers
krimiserie om kriminalreporteren Henning Juul udspringer af hans egen værste frygt: frygten for at miste sit
barn. Jeg er en mann på 53 år. Men det er ikke en løsning å fjerne knutene: de kommer tilbake. Fantomsmerte
(2011) - Fantoompijn (2013) Blodtåke (2013) - Bloedmist (2014) Våpenskjold (2015) - Familiewapen (2015)
Banesår (2015) - …. Som regel vil denne fantomsmerte aftage kraftigt efter 6 måneder, hvor inflammationen
falder i stumpen. RESPONSES TO About Thomas. Fantomsmerte (2011) Verleumdet Blodtåke (2013)
Gejagt Våpenskjold (2013) Tödlich Banesår (2015) Kategorie: Skandinavien. Det er et stort forbryderdrama
og. Pierced (Fantomsmerte, 2011) Scarred (Blodtåke, 2013) Cursed (Våpenskjold, 2014) Fantomsmerte CD
Lydbog: Fantomsmerte er andet bind i den ambitiøst anlagte serie om kriminalreporteren Herning Juul.
Skendöd Læs »Fantomsmerte« af Thomas Enger online på Bookmate – “Hvis du finder ud af, hvem der snød
mig, så skal jeg fortælle dig, hvad der skete den dag, din søn døde.
FANTOMSMERTE. Han har tidligere skrevet bøgerne Skindød, Fantomsmerte og Blodrus. Skinndød,
krim, Gyldendal (2009) Fantomsmerte, krim, Gyldendal (2011) Våbenskjold er Thomas Engers fjerde
Henning Juul-krimi.

