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Vinner av Rivertonprisen og av Glassnøkkelen, for årets beste nordiske krim 2012.
Denne gangen kommer døden til Wistings eget nabolag..
Bare tre hus bortenfor politimannens hjem har en mann sittet død foran et flimrende TV-apparat i fire
måneder..Ingenting tyder på at det ligger noe kriminelt bak.dødsfallet. Viggo Hansen var et menneske som
ikke ble sett, selv om han levde midt blant andre..Dødsfallet får ingen overskrifter i avisene, men noe ved
saken vekker.nysgjerrigheten hos Wistings journalistdatter Line. Hun vil lage et nyskapende portrett av et helt
ukjent menneske.
Samtidig som Line setter i gang sine undersøkelser, får.politiet melding om et annet dødsfall.
En mann blir funnet på et hogstfelt, og han bærer preg av å ha ligget lenge.
Et oppsiktsvekkende funn på den døde blir innledningen.til en av de største menneskejaktene i norsk
kriminalhistorie. Det eneste som.kan hindre politiet i arbeidet er om pressen får.nyss om det som er under
oppseiling.

.
Anmelderne mener:
"Spennende miks av journalistikk og politiarbeid."Sindre Hovdenakk, VG
"Vellykket om ensomhet og seriemord."Svend Einar Hansen, Østlands-Posten
"Hulemannen» er intens og nervepirrende fra første til siste side - med et stilsikkert språk. Boken er rett og
slett vanskelig å legge fra seg."Sven Gjeruldsen, Tvedestrandsposten
"en ny seier for den usedvanlig dyktige Larvik-forfatteren."Finn Stenstad, Tønsberg Blad
"En fulltreffer fra begynnelse til slutt."Helge Ottesen, Varden
"En bok du slett ikke klarer å legge fra deg."Eva Nyhaug, Moss Avis
"Jørn Lier Horst viser at han er blant landets aller fremste krimforfattere."Torbjørn Ekelund, Dagbladet
"Horst er blitt en ringrev av en spenningssnekker som holder «who dunnit»-intensiteten oppe fra start til
mål."Pål Gerhard Olsen, Aftenposten
"Nok en innertier fra politimannen fra Bamble.
Hulemannen er en bok som kommer til å markere seg sterkt i årets bokhøst."Kjell Moe, Kulturspeilet
Jørn Lier Horst, norsk kriminalforfatter; etterforskningsleder i politiet. Debuterte i 2004 med kriminalromanen
Nøkkelvitnet, og introduserte her politimannen.
Ole Tornbjerg, Jeanette Øbro, Camilla Grebe, Åsa Träff, Lene Kaaberbøl, Agnete Friis, Jørn Lier Horst,
Gunnar Staalesen, Kjell Ola Dahl, Håkan. Klikk på bladet for å bestille abonnement I dette nummeret av
Medium kan du lese mer om: Medium profilen • Klarsynte Cecilie Violett Beyer:: Riksteatret presenterer En
mann ved navn Ove - Tirsdag 21. februar kl. 19:00 - Hjertnes kulturhus. Sven Nordin i en teaterforestilling om
kjærlighet, ordentlige. Samarbeidspartner – kjøp billett her. Suksessromanen.
En mann ved navn Ove ble i fjor til både film og teater. I Stockholm fikk oppsetningen strålende mottakelse.
Trailer. Suksessromanen En mann ved navn Ove ble i fjor til både film og teater. I Stockholm fikk
oppsetningen strålende mottakelse og ble omtalt som «feelgood. En teaterforestilling om kjærlighet, ordentlige
verktøy og viktigheten av å kjøre SAAB. Med Sven Nordin som Ove.
Spilles fra 10. november 2016. Om forskning.no. forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale
forskningsnyheter. forskning.no gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig. Bokklubben
nettbokhandel. Billige bøker med maks rabatt. Nye romaner krim barnebøker fakta lydbøker e-bøker
klassikere.
Gammel kunst på fjell viser hvordan hulemannen ble mer opptatt av seg selv.

