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Den sande historie om Pinocchios næse Leif GW Persson Hent PDF "Det var mandag den 3. juni, men selv
om det var en mandag, og han var blevet vækket midt om natten, ville kriminalkommissær Evert Bäckström

altid betragte den som den bedste dag i sit liv."

Den i egen optik uforlignelige og uimodståelige Evert Bäckström bliver til sin glæde kaldt ud til et
gerningssted. En kendt advokat er blevet dræbt i sit hjem, men dødsårsag og dødstidspunkt står hen i det
uvisse. Kriminalkommissær Bäckström og hans efterforskningsgruppe står tilsyneladende over for en

vanskelig sag.
En samling russiske ikoner, som advokaten har haft til salg, viser sig at være vigtig for sagen, ligesom en
Pinocchio-spilledåse af helt særlig karakter. Sporene peger i flere og aldeles umulige retninger, og for

Bäckström bliver det personligt, da han indser, hvor mange penge han selv har mulighed for at få ud af hele
sagen.

Samtidig har efterforskningsgruppen travlt med andre og mindre sager om en vanrøgtet kanin og en adelig
kunsthandler, der har fået bank med et auktionskatalog. Det virker ikke, som om der kan være en

sammenhæng mellem de tilsyneladende trivielle sager og mordet på advokaten — men efterhånden ser det
alligevel sådan ud. Selv for Bäckström.

Leif G. W. Persson skriver stramt og godt, bogen er indbydende sat op, og ikke mindst er det en dejlig
anderledes krimi til lange dage i hængekøjen, hvor man selv får et par glimt i øjet undervejs.

Fyns Amts Avis★★★★★★

Persson er en formidabel plotmager og historiefortæller, der med vid og bid og en god portion humor spidder
såvel sin hovedperson som de mange skæve figurer, der befolker denne bog. Han tegner et skarpt portræt af et
politi, hvor de forskellige afdelinger samarbejder dårligt med hinanden, og hvor de ansatte langt fra ligner
den slags superhelte, som andre krimier puster sig op med. Her agerer (u) almindelige mennesker - folk der

ofte siger ét og tænker andet, hvilket Persson fremstiller med pinagtig præcision.

Berlingske★★★★

Man mærker med andre ord tydeligt, at Leif GW Persson har en fortid inden for rigspolitiet som kriminolog,
og kombinationen af den syrlige satire og den professionelle detaljerigdom gør 'Den sande historie om

Pinocchios næse' til en afsindigt underholdende læseoplevelse.

Politiken ★★★★

Det flyder godt. Humoren intakt – så afgjort.

ALT for damerne★★★★

Det er lykkedes at skabe en historie om en gennem-usympatisk person, som man, efterhånden som historien
skrider frem, ikke kan andet end at holde af. Leif GW Persson har overgået sig selv!

Søndag

 

"Det var mandag den 3. juni, men selv om det var en mandag, og han
var blevet vækket midt om natten, ville kriminalkommissær Evert

Bäckström altid betragte den som den bedste dag i sit liv."

Den i egen optik uforlignelige og uimodståelige Evert Bäckström
bliver til sin glæde kaldt ud til et gerningssted. En kendt advokat er
blevet dræbt i sit hjem, men dødsårsag og dødstidspunkt står hen i

det uvisse. Kriminalkommissær Bäckström og hans
efterforskningsgruppe står tilsyneladende over for en vanskelig sag.
En samling russiske ikoner, som advokaten har haft til salg, viser sig



at være vigtig for sagen, ligesom en Pinocchio-spilledåse af helt
særlig karakter. Sporene peger i flere og aldeles umulige retninger,
og for Bäckström bliver det personligt, da han indser, hvor mange

penge han selv har mulighed for at få ud af hele sagen.
Samtidig har efterforskningsgruppen travlt med andre og mindre

sager om en vanrøgtet kanin og en adelig kunsthandler, der har fået
bank med et auktionskatalog. Det virker ikke, som om der kan være
en sammenhæng mellem de tilsyneladende trivielle sager og mordet
på advokaten — men efterhånden ser det alligevel sådan ud. Selv for

Bäckström.

Leif G. W. Persson skriver stramt og godt, bogen er indbydende sat
op, og ikke mindst er det en dejlig anderledes krimi til lange dage i

hængekøjen, hvor man selv får et par glimt i øjet undervejs.
Fyns Amts Avis★★★★★★

Persson er en formidabel plotmager og historiefortæller, der med vid
og bid og en god portion humor spidder såvel sin hovedperson som
de mange skæve figurer, der befolker denne bog. Han tegner et

skarpt portræt af et politi, hvor de forskellige afdelinger samarbejder
dårligt med hinanden, og hvor de ansatte langt fra ligner den slags
superhelte, som andre krimier puster sig op med. Her agerer (u)
almindelige mennesker - folk der ofte siger ét og tænker andet,

hvilket Persson fremstiller med pinagtig præcision.
Berlingske★★★★

Man mærker med andre ord tydeligt, at Leif GW Persson har en
fortid inden for rigspolitiet som kriminolog, og kombinationen af

den syrlige satire og den professionelle detaljerigdom gør 'Den sande
historie om Pinocchios næse' til en afsindigt underholdende

læseoplevelse.
Politiken★★★★

Det flyder godt. Humoren intakt – så afgjort.
ALT for damerne★★★★

Det er lykkedes at skabe en historie om en gennem-usympatisk
person, som man, efterhånden som historien skrider frem, ikke kan
andet end at holde af. Leif GW Persson har overgået sig selv!
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