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Nr. 17 på dødslisten Hans Henning Harmer Hent PDF En hæsblæsende thriller fra Sri Lanka om

embedsmanden Balasuria, der trofast passer sin familie og sit arbejde ved toldvæsnet. Men en dag forvandler
tolderens stilfærdige liv sig til et mareridt, da han på én gang gør sig uvenner med de øverste og stærkt

korrupte lag i politiet og med øens voldelig undergrundsbevægelse. Med fjender hos både ordensmagten og
hos oprørerne tvinges Balasuria til at flygte. En flugt på liv og død... Hans Henning Harmer (f. 1943) er en
dansk forfatter, oversætter, kursusleder og akupunktør. Han er født på Falster og boede i en kort årrække i
Odense inden København blev hans faste base, når han ikke rejste verden rundt. Hans Henning Harmer

debuterede med romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår på Sri Lanka. De mange rejser til udlandet har
haft en stor indflydelse på forfatterskabet, da handlingerne i bøgerne ofte foregår i vidt forskellige egne af
verden. En rejse ind i Hans Henning Harmers forfatterskab er derfor en litterærrejse rundt på den blågrønne

klode. "En afsindigt spændende, fint sanset thriller om toldembedsmanden Balasuria, der naturgivent kommer
i klemme mellem det korrumperede systen, han selv samvittighedsfuldt er med til at forvalte, og en moderne
frihedsbevægelseø, der placerer ham på sin dødsliste." – Jan Hedegaard, Berlingske Tidende "Er er godt
tegnede personer, troværdige miljøbeskrivelse, let fortælling og en mængde detaljer som giver historien

substans uden at virke overvældende. Og meget spænding. Anbefales på det højeste." – Knud Faldbakken,
Verdensgang, Norge

 

En hæsblæsende thriller fra Sri Lanka om embedsmanden Balasuria,
der trofast passer sin familie og sit arbejde ved toldvæsnet. Men en
dag forvandler tolderens stilfærdige liv sig til et mareridt, da han på
én gang gør sig uvenner med de øverste og stærkt korrupte lag i
politiet og med øens voldelig undergrundsbevægelse. Med fjender
hos både ordensmagten og hos oprørerne tvinges Balasuria til at

flygte. En flugt på liv og død... Hans Henning Harmer (f. 1943) er en
dansk forfatter, oversætter, kursusleder og akupunktør. Han er født
på Falster og boede i en kort årrække i Odense inden København

blev hans faste base, når han ikke rejste verden rundt. Hans Henning
Harmer debuterede med romanen "Nr. 17 på dødslisten", der foregår

på Sri Lanka. De mange rejser til udlandet har haft en stor



indflydelse på forfatterskabet, da handlingerne i bøgerne ofte foregår
i vidt forskellige egne af verden. En rejse ind i Hans Henning
Harmers forfatterskab er derfor en litterærrejse rundt på den

blågrønne klode. "En afsindigt spændende, fint sanset thriller om
toldembedsmanden Balasuria, der naturgivent kommer i klemme

mellem det korrumperede systen, han selv samvittighedsfuldt er med
til at forvalte, og en moderne frihedsbevægelseø, der placerer ham på
sin dødsliste." – Jan Hedegaard, Berlingske Tidende "Er er godt
tegnede personer, troværdige miljøbeskrivelse, let fortælling og en

mængde detaljer som giver historien substans uden at virke
overvældende. Og meget spænding. Anbefales på det højeste." –

Knud Faldbakken, Verdensgang, Norge
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