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Forbarm dig Jean-Christophe Grangé Hent PDF Den franske mester i spænding, Jean-Christophe Grangé,
udkommer med endnu en suveræn thriller, Forbarm dig. 

Organisten Wilhelm Goetz bliver fundet myrdet i den armenske kirke i Paris. En række uopklarede sager om
forsvundne drenge viser sig at have forbindelse til de drengekor, som Goetz dirigerede i forskellige kirker i
Paris. Men sagen peger også tilbage til Pinochets regime i Chile og Nazitysklands racehygiejne. Den vrantne
fransk-armenske politimand Kasdan, der egentlig er på pension, sættes til at efterforske sagen sammen med

Volokin, et ungt og unikt opklarertalent med rockstjerneatttitude og et alt for tæt forhold til heroin.

 

Pressen skriver:

»Thrillermesteren Jean-Christophe Grangé leverer endnu en gang varen … Denne anmelder kan ikke komme
i tanke om en nulevende thrillerforfatter, der skriver så godt og genreloyalt som ham … Hos Grangé er

forbryderne grandiose, monomane superskurke, som ikke må trækkes med indkøb og forkølede børn. Det er
velgørende i en tid, hvor den skandinaviske krimimodel griber stadig mere om sig og truer med aldeles at

udslette eventyret og det fantastiske fra spændingslitteraturen. Derfor anbefales denne roman på det
varmeste.«

* * * * * - Henrik Palle, Politiken

»Frankrigs thrillermester er tilbage.«

- Frank Sebastian Hansen, Ekstra-Bladet

 

»Grangé finter og danser rundt med læseren, så det er en fryd.«

- Bo Bjørnvig, Weekendavisen

 

»Nervepirrende thriller med gode persontegninger.«

* * * * *

- Jonas Hindsholm Bentzen, Børsen

 

»Grangé skriver nogle af vor tids mest fascinerende krimier … Her får man ikke bare velskrevet spænding for
alle pengene, men også et helt usædvanligt plot.«

- Mie Petersen, Kristeligt Dagblad
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