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Bundet af blodet Ian Rankin Hent PDF På en privatskole bliver to teenagere dræbt af en tidligere SAS-soldat,

som derefter skyder sig selv. Som kriminalkommissær John Rebus udtrykker det: "Der er ikke noget
mysterium i det, bortset fra hvorfor." Dette fører ham ind i hjertet af et rystet lokalsamfund - og til en

forbindelse med hans egen problematiske fortid. Rebus bliver fascineret af morderen, som efterlader sig
hemmeligheder og løgne. Alle mener, der er tale om en galning. Men hvilken forbindelse havde han til sine
ofre? Hvorfor opfører det eneste overlevende øjenvidne til begivenheden sig så mærkeligt? Og hvorfor
engagerer militære efterretningsagenter sig i sagen? Rebus har også sit at stå til ansvar for. En voldelig
småforbryder, som gennem et stykke tid har chikaneret hans gode ven og kollega Siobhan Clarke, bliver

fundet brændt ihjel i sin lejlighed. Rebus er blevet set sammen med ofret umiddelbart før branden, og han er
nyudskrevet fra hospitalet med begge hænder bundet ind i gaze ... Fjortende bind i serien om John Rebus.
"Det er Rankin på sædvanligt højt niveau – lige til at nyde i selskab med en god single malt whisky." Hans
Larsen, Ekstra Bladet "'Bundet af blodet' er endnu en suveræn krimi fra Ian Rankin" Mette Strømfeldt, BT "...
endnu en fremragende og fascinerende krimi af den skotske og sofistikerede Ian Rankin." Bo Tao Michaëlis,
Politiken "Rankin er i en klasse for sig." Mogens Rude, Jydske Vestkysten "Ian Rankin kan skrive. Intenst
underholdende og skarpt. Det er svært at fatte, hvor god Rankin er." Bo Bjørnvig, Weekendavisen "Ian

Rankin er i en klasse for sig selv. Rebus-bøgerne er anderledes, spændende og ikke til at lægge fra sig." Mie
Petersen, Kristeligt Dagblad "Ian Rankin har for længst etableret sig som en af de rigtig tunge drenge inden
for krimigenren. Hans kriminalkommissær, John Rebus, har alt, hvad der skal til for at fænge som litterær
figur og som kommissær. Bøgerne emmer af et engagement, der nærmest sluger én." Christa Leve Poulsen,

Børsen
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Alle mener, der er tale om en galning. Men hvilken forbindelse
havde han til sine ofre? Hvorfor opfører det eneste overlevende



øjenvidne til begivenheden sig så mærkeligt? Og hvorfor engagerer
militære efterretningsagenter sig i sagen? Rebus har også sit at stå til
ansvar for. En voldelig småforbryder, som gennem et stykke tid har
chikaneret hans gode ven og kollega Siobhan Clarke, bliver fundet
brændt ihjel i sin lejlighed. Rebus er blevet set sammen med ofret
umiddelbart før branden, og han er nyudskrevet fra hospitalet med
begge hænder bundet ind i gaze ... Fjortende bind i serien om John
Rebus. "Det er Rankin på sædvanligt højt niveau – lige til at nyde i
selskab med en god single malt whisky." Hans Larsen, Ekstra Bladet
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den skotske og sofistikerede Ian Rankin." Bo Tao Michaëlis,
Politiken "Rankin er i en klasse for sig." Mogens Rude, Jydske

Vestkysten "Ian Rankin kan skrive. Intenst underholdende og skarpt.
Det er svært at fatte, hvor god Rankin er." Bo Bjørnvig,

Weekendavisen "Ian Rankin er i en klasse for sig selv. Rebus-
bøgerne er anderledes, spændende og ikke til at lægge fra sig." Mie
Petersen, Kristeligt Dagblad "Ian Rankin har for længst etableret sig

som en af de rigtig tunge drenge inden for krimigenren. Hans
kriminalkommissær, John Rebus, har alt, hvad der skal til for at
fænge som litterær figur og som kommissær. Bøgerne emmer af et
engagement, der nærmest sluger én." Christa Leve Poulsen, Børsen
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