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 Jo Nesbø 

 Nascut el 1960 a la capital de Noruega, Oslo, Jo Nesbø forma part del grup 
d’escriptors escandinaus que, des de l’aparició de la trilogia Millennium, de Stieg Larsson, el 
2005, domina el panorama de la novel·la policíaca europea. Home polifacètic, Jo Nesbø 
s’entrenava inicialment per convertir-se en futbolista professional, però una ruptura dels 
lligaments li va impedir continuar la seva carrera. Aleshores va estudiar Economia i 
Negocis a l’escola Norges Handelshøyskole i, durant anys, va alternar la professió de 
periodista econòmic amb la de músic. I és que, com a creador, Jo Nesbø és abans 
compositor i intèrpret del grup de pop Di Derre que escritpor. 

 No obstant això, fora de Noruega Nesbø és conegut principalment per les seva 
faceta literària. El primer llibre va publicar és Flaggermusmannen (1997), que va guanyar el 
Premi Riverton a la millor novel·la negra noruega i el Premi Grassnøkkelen a la millor 
novel·la negra dels països nòrdics. Des d’aleshores, la seva fama ha anat creixent i 
actualment les seves novel·les ja s’han traduït a més de 40 idiomes. Com tots els grans 
autors del gènere, Nesbø ha creat un personatge, l’inspector Harry Hole, que dóna 
continuïtat a la majoria de les seves novel·les. A banda, també és el pare literari del doctor 
Proktor, un científic boig que protagonitza el gruix de relats adreçats als infants i joves. 

 

 Headhunters 

 Roger Brown és el millor caçador de talents de tot el país, però també és un lladre 
que roba als clients rics amb l’objectiu de poder mantenir el seu estil de vida i el de la seva 
dona. No obstant això, la seva vida canvia quan topa amb Clas Greve, un client que es 
vanta de posseir un Rubens. Però, ben aviat, la víctima se’ns revelada com un temible 
caçador... 

 Headhunters és una novel·la d’acció en la qual els personatges principals hi són  
retratats amb diverses màscares. D’una banda, Roger Brown pot ser un triomfador, però, 
de l’altra, també posseeix un cantó obscur... I, així, al mateix temps que es mostra segur 
d’ell mateix, també pateix múltiples inseguretats. La novel·la de Jo Nesbø és un 
trencaclosques que el lector és capaç de recompondre a mida que avança en la lectura. És, 
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de fet, un thriller nòrdic amb tots els ets i uts i factura de qualitat. Headhunters també ha 
estat adaptada al cinema pel director Morten Tyldum el 2011. 

 

 

Llista de les principals obres traduïdes al català (sèrie Harry Hole): 

1997 – El ratpenat, traducció de Meritxell Salvany i Balada, Proa, 2015. 
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2000 – El pit-roig, traducció de Laia Font i Mateu, Proa, 2008. 

2002 – Nèmesi, traducció de Laia Font i Mateu, Proa, 2009. 

2003 – L'estrella del diable, traducció de Laia Font i Mateu, Proa, 2010. 

2005 – El redemptor, traducció de Laia Font i Mateu, Proa, 2012. 

2007 – El ninot de neu, traducció de Laia Font i Mateu, Proa, 2013. 

2009 – El lleopard, traducció de Laia Font i Mateu, Proa, 2014. 

2011 – L'espectre, traducció de Meritxell Salvany i Balada, Proa, 2015. 
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