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Manden på altanen Maj Sjöwall Hent PDF 'Roman om en forbrydelse' er den klassiske og stilskabende serie
som det verdensberømte, svenske forfatterpar har skrevet om politiet og samfundet. Serien er oversat til 34

sprog og fås nu også som lydbog.

Manden på altanen er tredje lydbog i serien
Politiet har allerede modtaget en telefonopringning om manden på altanen, da den første lille pige bliver

fundet myrdet. Men man har glemt alt om opringningen og kommer først til at tænke på den igen, da Martin
Beck med fuldt politiopbud jager en seksualmorder, der hærger Stockholm og er en trussel mod alle småpiger.

[Fra Jo Nesbøs forord]
... Hvorfor er Manden på altanen så spændende? Jeg tror, det er så enkelt, at den får én til at tro. Man tror,
fordi den ejer både forgreningerne, normaliteten og den meningsløshed, der findes i virkeligheden ... Man
tror. Og det er ikke dårligt for en bog med ordet 'kriminalroman' på omslaget. Man er lige ved at tro, det er

kunst...

Lydbogen er spændende indlæst af Torben Sekov

Serien er måske mest kendt fra TV, hvor hovedrollen Martin Beck spilles af Peter Haber, som også spiller
rollen som Jan Guillous superagent Carl Hamilton
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