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spændingsroman om et kup mod Det ny Scala i København og om en død mand, der bor i en lejlighed på
Østerbro. "Der er øjeblikke i "Holger Danskes Vej 60", hvor4 han nærmer sig de Graham Greene’ske og
Simenon’ske højder ... Ingen tvivl om, at det er en roman af en forfatter, der virkelig kan kunsten." - Jens
Kistrup, Berlingske Tidende "Han har et imponerende greb om styringen og tilfører krimigenren lige så
meget, som han har fået forærende af den ... Det er intelligent gjort. Underholdning med holdning." -Ejgil
Søholm, Information "Han kender dagens Danmark og han kender dagens danskere ... Når han ler, ler han
aldrig af mennesker. Han ler med dem. Og læseren ler med." - Lars Tjalve, Kristelig Dagblad "Læs nu en
herlig røverhistorie med alvorlige over- og undertoner." -Holger Ruppert, B.T. "En underholdende og skarp
og kritisk krimi. Med mere bitterhed - og mere varme - midt i spændingen" - Bettina Heltberg, Politiken
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