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Den norske ambassadøren i Thailand blir funnet myrdet på et horehus i Bangkok, og i Oslo legges en plan for
hvordan en skandale skal unngås. Politimannen Harry Hole setter seg på flyet med fylleånde og B12-sprøyter.
Snart vandrer han rundt i Bangkoks bakgater blant opiumshus, templer, turistreklame, barneprostituerte og
go-go-barer.
Harry Hole oppdager etter hvert at det dreier seg om mer enn mord: Det er noe som kravler og kryper bak
veggene. Noe som ikke tåler dagens lys.
"Kakerlakkene" av Jo Nesbø - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og
fortell hva. NB. Denne bokanmeldelsen sto førte gang på trykk i 1998. Hva har Jo Nesbø og Tina Turner til
felles? Begge starter i hundre og blir der. Debuten i fjor. Kakerlakkene er sosiale dyr, og de utskiller
duftstoffer (feromoner) som virker tiltrekkende på andre kakerlakker. Duftstoffene er også viktige i
paringsatferden. Kjøp 'Kakerlakkene' av Jo Nesbø fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: E-bok, Heftet, CD 9788203197741 Vår pris 169,-.
Dette er den andre boka om Harry Hole. Serie: Aschehoug krim. Kategorier: Thailand, Kriminal: politi,
Thriller. Kakerlakker utgjør et alvorlig hygieneproblem, fordi kakerlakkene beveger seg fra søppel / matavfall
/ kloakk til matvarer og lignende. De er smittespredere. Kjøp 'Kakerlakkene, en Harry Hole-thriller' av Jo
Nesbø fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Heftet, CD
9788203361586 Et eksempel på hvor spesialisert kakerlakkene kan være, er den australske
Nesehornkakerlakken (Macropanesthia rhinoceros). Denne arten, som er en av. Kakerlakkene (Heftet) av
forfatter Jo Nesbø.
Krim og spenning. Pris kr 169. Se flere bøker fra Jo Nesbø. Referat av Kakerlakkene av Jo Nesbø. Referatet
gjenforteller handlingen i boken, gir litt informasjon om boken og Harry Hole og presenterer til sist elevens.

