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Januarvinduet Philip Kerr Hent PDF Scott Manson er træner for fodboldklubben London City. Han holder
spillerne til ilden på banen og får deres problemer til at forsvinde uden for banen. Cheferne har tillid til ham,

spillerne elsker ham, og han har pressen i sin hule hånd.
Da klubbens kontroversielle manager, João Zarco, bliver fundet dræbt på London Citys stadion, får Scott et
usædvanligt tilbud af klubbens ejer – en ukrainsk mangemillionær som vil holde politiet og pressen så langt
væk fra sine forretninger og sit privatliv som muligt. Hvis Scott kan finde ud af, hvem der dræbte Zarco, kan

han overtage jobbet som manager i klubben.
Inden længe befinder Scott sig i en hvepserede af korruption og trusler, og hans gamle had til politiet vågner.

JANUARVINDUET er første bog i en serie om den dedikerede fodboldtræner Scott Manson. Philip Kerr
kombinerer her sin suveræne sans for krimiplot med sin fascination af Premier Leagues glamourøse, men

korrupte verden.

"Det er en stærkt underholdende bog, og samtidig gedigen spændende. Fodboldfans vil elske den for de
mange referencer til aktuelle forhold i Premier League.

... Den er meget velskrevet, og blev også slugt af min hustru, for hvem Premier League-verdenen ikke er det
første hun tænker på om morgenen. Men hun kunne ikke slippe den, for som hun siger, ""han skriver jo så

fremragende"".

Horsens Folkeblad ★ ★ ★ ★ ★

En stor kærlighedserklæring. Til fodbold, til mænd og til æresbegreber, der i de fleste andre sammenhænge er
gået af mode.
Weekendavisen

Som altid med Kerr bliver man fanget ind af hans enorme research, viden og evne for at skrive et komplot.
Læseren får et fantastisk indblik i spillet på banen, i omklædningsrummet og uden for banen. Man er ikke i

tvivl om Kerrs fascination af fodboldens glamourøse, men korrupte verden.

Arbejderen ★ ★ ★ ★ ★

Forpustende produktive Philip Kerr er noget af en troldmand, når det handler om at puste kriminelt liv i et
stykke researchet virkelighed.

...Der er temperament i nærkampene og krudt i støvlerne i det kriminelle felt, når Kerr lufter sine holdninger
til de vanvittige pengesummer i moderne fodbold, Fifa's korrupte metoder og det moderne fodboldstadions
forvandling til grotesk forvoksede VIP-suiter. I ' Januarvinduet' - titlen hentyder til det korte transfervindue i

januar, hvor klubberne kan handle spillere - virker Kerr sulten og skriver, som om han har haft en fest.

Politiken ★ ★ ★ ★

 

Scott Manson er træner for fodboldklubben London City. Han holder
spillerne til ilden på banen og får deres problemer til at forsvinde
uden for banen. Cheferne har tillid til ham, spillerne elsker ham, og

han har pressen i sin hule hånd.
Da klubbens kontroversielle manager, João Zarco, bliver fundet
dræbt på London Citys stadion, får Scott et usædvanligt tilbud af
klubbens ejer – en ukrainsk mangemillionær som vil holde politiet
og pressen så langt væk fra sine forretninger og sit privatliv som

muligt. Hvis Scott kan finde ud af, hvem der dræbte Zarco, kan han
overtage jobbet som manager i klubben.

Inden længe befinder Scott sig i en hvepserede af korruption og
trusler, og hans gamle had til politiet vågner.



JANUARVINDUET er første bog i en serie om den dedikerede
fodboldtræner Scott Manson. Philip Kerr kombinerer her sin

suveræne sans for krimiplot med sin fascination af Premier Leagues
glamourøse, men korrupte verden.

"Det er en stærkt underholdende bog, og samtidig gedigen
spændende. Fodboldfans vil elske den for de mange referencer til

aktuelle forhold i Premier League.
... Den er meget velskrevet, og blev også slugt af min hustru, for

hvem Premier League-verdenen ikke er det første hun tænker på om
morgenen. Men hun kunne ikke slippe den, for som hun siger, ""han

skriver jo så fremragende"".
Horsens Folkeblad★ ★ ★ ★ ★

En stor kærlighedserklæring. Til fodbold, til mænd og til
æresbegreber, der i de fleste andre sammenhænge er gået af mode.

Weekendavisen

Som altid med Kerr bliver man fanget ind af hans enorme research,
viden og evne for at skrive et komplot.

Læseren får et fantastisk indblik i spillet på banen, i
omklædningsrummet og uden for banen. Man er ikke i tvivl om
Kerrs fascination af fodboldens glamourøse, men korrupte verden.

Arbejderen★ ★ ★ ★ ★

Forpustende produktive Philip Kerr er noget af en troldmand, når det
handler om at puste kriminelt liv i et stykke researchet virkelighed.
...Der er temperament i nærkampene og krudt i støvlerne i det
kriminelle felt, når Kerr lufter sine holdninger til de vanvittige
pengesummer i moderne fodbold, Fifa's korrupte metoder og det
moderne fodboldstadions forvandling til grotesk forvoksede VIP-

suiter. I ' Januarvinduet' - titlen hentyder til det korte transfervindue i
januar, hvor klubberne kan handle spillere - virker Kerr sulten og

skriver, som om han har haft en fest.
Politiken★ ★ ★ ★
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