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Ormene på Carmine Street H\u00e5kan Nesser Hent PDF Øen Manhatten ved Hudsonflodens munding er
formodentlig verdens mest tætbefolkede område. Den rummer også flere historier og fortællinger end noget

andet sted. Ormene på Carmine Street er en af dem. Romanen befolkes af synske forfattere, stjålne
verselinjer, betydningstunge løgne, adskilte elskende, hunde, der giver håb, og privatdetektiver. Den handler
om at lede efter et forsvundet barn og om at blive ført bag lyset af tvingende omstændigheder. Ormene på

Carmine Street er en kærlighedsroman med forhindringer. "Håkan Nesser kan om nogen skildre familieliv, der
går skævt. [...] Det er et strindbergsk kammerspil med okkulte overtoner og hårdkogt udgang. Tilfældet spiller

ind i en grad, der ville gøre det hele ganske utroværdigt, hvis ikke Nesser skrev så godt. Bo Bjørnvig,
Weekendavisen Nesser blander eksistentiel tvivl, litterær refleksion og New York-skildring op med

kriminalgåden. Det lykkes ganske fint. Per Krogh Hansen, Berlingske Tidende Ormene på Carmine Street er
en intens og foruroligende fortælling der fanger læseren ind i sit langsomt stigende spændingsniveau. Og så
er Nesser en ganske suveræn ordkunstner. [...]. Et usædvanligt fængende krimimysterie og kærlighedsdrama.

Bogvægten.dk Håkan Nessers seneste krimi er et smukt lille stykke parforholdsteater forklædt som
spændingslitteratur i litterære gevandter. Meget moderne, men altså også uhyre vellykket. [...]ekstremt

læseværdige romanpause i serien om den gode Gunnar Barbarotti… Henrik Palle, Politiken Håkan Nesser er,
ved vi fra tidligere, en fremragende forfatter, med sikker sans for en god historie og en stilistisk evne, der

alene gør ham værd at læse. Lars Ole Sauerberg, Jyllandsposten Ormene på Carmine Street er som de fleste af
Nessers værker velfortalt og vidunderligt velskrevet.[...]Langt højere litterær kvalitet end så meget andet
krimi. Mette Højbjerg, Information Der er få, der som svenske Håkan Nesser kan undersøge det moderne
parforholds anatomi med sin på en gang afdæmpede og samtidigt præcise prosa, hvor et ord, en vending, et

ansigtsudtryk bliver gjort genstand for grundig analyse. Det er blændende gjort… da afsløringerne kommer til
sidst, kommer de både overraskende og forløsende. Bent Stenbakken, Nordjyske Stiftstidende Man mærker,
at sproget og dialogerne er velovervejet, og det er med til at give en god læseoplevelse. Specielt den sidste

del af bogen er rigtig spændende, og det er meget svært at lægge den fra sig. Kan du lide en stille og
velskrevet bog, hvor handlingen skrider langsomt frem, så kan denne anbefales. bogrummet.dk Ormene på

Carmine Street er en intens og foruroligende fortælling der fanger læseren ind i sit langsomt stigende
spændingsniveau. Og så er Nesser en ganske suveræn ordkunstner. [...]Et usædvanligt fængende

krimimysterie og kærlighedsdrama. Jan Vandall, Bogvægten.dk
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