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 I august 2007 satte Arnold Morinder,  54 år gammel, sig på sin knallert for at køre til Statoiltanken i
Kerranshed. Siden har ingen set ham. Mange havde mistanke om en forbrydelse, mest fordi hans sambo, en
vis Ellen Bjarnebo, er den, hun er, men uden lig kom man ingen vegne. Den sag har kriminalkommissær

Asunander fundet frem til Gunnar Barbarotti, da han møder på arbejde igen efter sin kones død. Han har brug
for et skånejob, og lidt forsigtige sonderinger kan han vel foretage. 

Slagteren fra lille Burma er femte og sidste bog om vicekriminalkommissær Gunnar Barbarotti fra Kymlinge.
Det er samtidig den første og eneste bog om Ellen Bjarnebo, kendt som slagteren fra Lille Burma.

Den handler om en vicekriminalkommissær, der forsøger at komme til rette med sin dybe sorg, og om en
kvinde, som har lært at håndtere sin. Den handler også om noget andet, for eksempel om to gamle

politiefterforskninger, som kunne have været bedre, og om en rejse gennem Sverige for at opklare en såkaldt
cold case.

»Fantastiske Nesser. Det er sjældent, at en krimi har så meget at byde på som Slagteren fra lille Burma ... og
alt er serveret i Nessers sædvanlige lette og elegante stil.Slagteren fra Lille Burma og de fire øvrige

selvstændige bind i serien er af en kvalitet, som tåler den varmeste anbefaling. Vær forberedt på, at man efter
endt læsning sidder tilbage med en følelse af, at det er en skam, at man nu har læst alle fem Barbarotti-

krimier. Men ville ønske, at man stadig havde dem til gode.«
- Kristeligt Dagblad. 

»Svenske Nesser gør det igen. Fletter hverdagsliv, sorg og Gud ind i mordopklaring , så emnerne på skift
belyser hinanden og gør os klogere på livet.«

- Nordjyske 

»En krimikonge i mesterklasse!« 
- Bogpusheren 

»Læs den. Og læs også de fire forrige, hvis du ikke har gjort det. Og til Gunnar Barbarotti vil jeg sige tak for
denne gang. Det har været en fornøjelse af lære dig at kende, og jeg håber, at Håkan lader mig møde dig igen

i en anden sammenhæng.«
- Bogblogger

»Fuldendt, det er det - og dertil elegant, begavet og medrivende.«
- Ekstra Bladet

»Hvis man er i den situation at man ikke er begyndt på serien om Gunnar Barbarotti, så er det bare om at
komme i gang, ellers snyder man sig selv for fem fantastiske bøger. Igen skal Nesser have topkarakterer for en

bog man ikke lige glemmer.«
- Krimifan.dk

»Håkan Nesser er en gudsbenådet krimiskribent. Så er det sagt -og skrevet.«
- Fyens Stiftstidende

»Med dette sidste kapitel om Barbarotti fuldender Håkan Nesser et fænomenalt fembindsværk, der poetisk
skildrer ensomheden som den potentielt værste forbrydelse mod menneskeheden. Barbarottis smerte er så let

at identificere sig med, at man læser med bævende underlæbe, og så smukt beskrevet, at man gyser af
velvære.«

- Information
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