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Himlen over London Håkan Nesser Hent PDF Leonard Vermin er blevet mere og mere opslugt af fortiden,
især nogle thrilleragtige måneder i 1968, hvor han ved et tilfælde – måske – mødte Carla, en ung og smuk
tjekkisk kvinde i eksil, og pludselig befandt sig midt i en spionsag.
Nu lakker det mod enden. Leonard skal dø og virker usædvanlig klar over, hvad der skal ske. Han samler
familien til en afskedsmiddag i London, og alle dukker op fuld af bange anelser og mere eller mindre
maskeret gerrighed. Leonard er rig, og et testamente er i udsigt. Trusler og løfter flokkes side om side,
forventninger væves sammen med uro og usikkerhed, og hvad der skal foregå under middagen, ved kun
Leonard Vermin.
HIMLEN OVER LONDON er en spionhistorie, eller måske en kærlighedshistorie, eller måske noget helt
andet, og det meste udspiller sig i London. Det handler om en døende mangemillionær og hans mulige
arvinger. Og om bøger: Hvorfor det ikke går at være uden dem. Det handler også om tiden, der stjæler vores
liv, og om hjertets ubodelige ensomhed.
""Himlen over London"" er både gribende skæbnefortælling og en virtuos leg med eksistentielle aspekter af
fortællingens kunst.
Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★ ★
Alle linjer og sidespor er så forførende spændende, at man næsten glemmer, at de ’kun’ er en del af en større
sammenhæng. Det er lag på lag af perlende sproglig lækkerhed, begavet, drilsk og underholdende.
Ekstra Bladet ★ ★ ★ ★ ★
’Himlen over London’ byder på et betagende persongalleri, en fantastisk opbygning og ikke mindst et
enestående plot.
MetroXpress ★ ★ ★ ★ ★ ★
Andre skriver krimier. Nesser skriver bøger, der vil mere og tilbyder langt mere end blot plot, mord og den
endelige afsløring af, hvem der gjorde det ... fandens godt skrevet.
Nordjyske ★ ★ ★ ★ ★
... sindssygt spændende roman ... Nordens mest velskrivende spændingsforfatter ... suveræn og sugende
spænding i en avanceret metaudgave, hvor karaktererne på nessersk vis er velmejslede, og hvor det samlede
indtryk er mere poetisk end postulerende.
Politiken ★ ★ ★ ★ ★
Spionromanens intriger, kærlighedens komplicerede veje, død og ensomhed! Nesser får det hele med i denne
suverænt velfortalte og spændende historie.
Berlingske ★ ★ ★ ★ ★
En intelligent skrevet roman ... Nesser forstår om nogen at løfte små flige, springe i tid og sted, og holde en
fast i undren – og trang til at læse videre.
Bogrummet
En pageturner, der veltilrettelagt sender læseren på en karruseltur ind i venteværelset mellem fiktion og
virkelighed. Himlen over London kan meget vel være hovedværket i Håkan Nessers forfatterskab.
Kulturkapellet
Himlen over London kræver at man holder ørerne stive. Spændende er den og så er den fantastisk godt
skrevet.
Jens Winther, Bogmagasinet
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