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Pyramiden Henning Mankell Hent PDF Med 'Pyramiden' afsluttes den spændende og barske serie om det
moderne Sverige (med Kurt Wallander i hovedrollen). Første gang, vi møder kriminalkommissær Kurt

Wallander, er han 42 år, fraskilt, har en datter og er flyttet fra Malmø til Ystad. Det er den 8. januar 1990, og
det er starten på 'Mordere uden ansigt'. Men hvordan gik det hele til før den tid? Læs svaret i 'Pyramiden'. Det
begynder med et livsfarligt knivstik i Malmø i 1969. Den 21-årige politibetjent finder sin nabo død, og snart
møder han morderen ... Og det slutter tyve år senere med indebrændingen af to ældre, respektable søstre, der
viser sig at være blevet henrettet med nakkeskud før branden. Undervejs må kommissæren en tur til Egypten
for at redde sin far ... “'Pyramiden' er en smuk sortie for Wallander – eller måske en lovende indgang til

Wallanders liv og gerninger. Der er smæk for skillingen i de fem historier ... de er vedkommende og med til at
afrunde billedet af et Sverige – eller for den sags skyld Norden – præget af uro, angst og racehad.” Holger

Ruppert, BT

 

Med 'Pyramiden' afsluttes den spændende og barske serie om det
moderne Sverige (med Kurt Wallander i hovedrollen). Første gang,
vi møder kriminalkommissær Kurt Wallander, er han 42 år, fraskilt,
har en datter og er flyttet fra Malmø til Ystad. Det er den 8. januar
1990, og det er starten på 'Mordere uden ansigt'. Men hvordan gik
det hele til før den tid? Læs svaret i 'Pyramiden'. Det begynder med
et livsfarligt knivstik i Malmø i 1969. Den 21-årige politibetjent

finder sin nabo død, og snart møder han morderen ... Og det slutter
tyve år senere med indebrændingen af to ældre, respektable søstre,
der viser sig at være blevet henrettet med nakkeskud før branden.

Undervejs må kommissæren en tur til Egypten for at redde sin far ...
“'Pyramiden' er en smuk sortie for Wallander – eller måske en



lovende indgang til Wallanders liv og gerninger. Der er smæk for
skillingen i de fem historier ... de er vedkommende og med til at
afrunde billedet af et Sverige – eller for den sags skyld Norden –

præget af uro, angst og racehad.” Holger Ruppert, BT
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