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Levende og døde i Winsford Håkan Nesser Hent PDF En aften i november ankommer en kvinde til Winsford i
det sydvestlige England. Med sin hund bosætter hun sig i et ensomt beliggende hus på heden. Hun anvender
ikke sit rigtige navn, og hendes hensigter med besøget er uklare. Hun vandrer mellem tornebuske, tågebanker

og vildheste, og hun har bestemt sig for at overleve sin hund.
Hun har en fortid og en historie. Hvad er der sket med hendes mand? Hvem var han egentlig? Og er der

nogen, der leder efter hende?

LEVENDE OG DØDE I WINSFORD er en bog om at flygte fra sit gamle liv. Om at forsøge at nå til en
afklaring. Og om måske at begynde forfra, selv om man ikke længere er ung.

"Når Håkan er god, er han skidegod, den bedste blandt ligemænd i Norden. Ja, lad os bare tage den
skandinaviske mund fuld og skrive hele verden. Den mundfuld ligger ligefor med 'Levende og døde i

Winsford'.

Politiken ★★★★★

Det er uden tvivl lykkedes Nesser at fortælle en varm og velskrevet historie om et næsten almindeligt
menneske, der på grund af næsten almindelige omstændigheder bliver gerningskvinde – næsten med glæde.

Børsen ★★★★★

Udspekuleret komponeret og ganske mesterligt skrevet...

Nordjyske★★★★★

Håkan Nesser opbygger det hele på forbilledlig vis, så man som læser ser det ene fantastiske scenarie efter det
andet for sig.
Weekendavisen

En poetisk og uforudsigelig buket af små og store dramaer, uhyre velkomponeret og velskrevet.

Ekstra Bladet ★★★★★

Det er dystert og mørkt og samtidig umådeligt smukt. Gennem hele bogen ligger en tone af tristhed, iblandet
underspillet uhygge og en poetisk refleksion, der både er beroligende og foruroligende[...]

Der er kort sagt tale om en bog, der indbyder til både adspredelse og fordybelse. Den er let læst, men svær at
slippe, ikke mindst fordi tågen fra heden ligger tungt over ens tanker længe efter.

Århus Stiftstidende★★★★★

Håkan Nesser skriver i et roligt tempo under en lurende overflade, hvor han som en djævel undervejs springer
ind og bryder ens ellers behagelige læsero. Sådan skal det være, når man som forfatter balancerer så flot

mellem krimi og roman.
Fyns Amts Avis
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