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Norsk krimsensasjon - solgt til 18 land!
"Finner du ut hvem som har lurt meg, så skal jeg fortelle deg hva som skjedde den dagen sønnen din døde."
Det er beskjeden krimjournalisten Henning Juul får fra den fengslede ekstorpedoen Tore Pulli. Han hevder han
er uskyldig dømt for drap, og vil at Juul skal finne den egentlige morderen.
Snart går det opp for ham at han må avsløre ikke bare én, men flere drapsmenn. Drapsmenn som aldri har vært
farligere.
"Fantomsmerte er en godt oppbygd krim der Enger slipper akkurat så lite informasjon som trengs for å holde
leseren i ånde. Det som gjør boka ekstra lesverdig er. "Fantomsmerte - kriminalroman" av Thomas Enger - Se
omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne. FANTOMSMERTE. Noen har også større eller
mindre smerter i den delen av armen eller benet som er fjernet. De kan ytre seg ganske forskjellig fra tilfelle til
tilfelle. OA «Engers største styrke er at han greier å bevare et jevnt spenningsnivå og driv gjennom hele

fortellingen, den klapper aldri sammen.» Ørjan Greiff Johnsen. Hva skyldes fantomsmerter? Hvordan kan det
klø i en arm eller et ben man har mistet? Førsteamanuensis Finn Nortvedt har skrevet doktorgradsavhandling
om fantomsmerter som fenomen. Den er blitt sterk lesning. Kjøp 'Fantomsmerte' av Thomas Enger fra Norges
raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Heftet, CD 9788242152763 En
amputasjon av en arm eller et bein kan gi smertefulle nerveknuter. Men det er ikke en løsning å fjerne
knutene: de kommer tilbake. Kjøp 'Fantomsmerte, kriminalroman' av Thomas Enger fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Heftet, CD 9788205422933 Norsk
krimsensasjon - solgt til 18 land! "Finner du ut hvem som har lurt meg, så skal jeg fortelle deg hva som
skjedde den dagen sønnen din døde." Det er beskjeden.

