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Med hånden på Biblen Ian Rankin Hent PDF Hvem er helgen, og hvem er synder?

Rebus er tilbage i Lothian and Borders Police HQ i sin gamle afdeling, men degraderet og med Siobhan
Clarke som sin direkte overordnede.

De bliver kaldt ud til en banal sag om en trafikulykke. Datteren af en blakket rigmand er eneste
tilskadekomne, men var det nu hende, der kørte, og ikke hendes kæreste, som er søn af den skotske

justitsminister? Og hvad havde de egentlig gang i? Med folkeafstemningen om skotsk uafhængighed lige om
hjørnet bliver sagen hurtigt betændt.

Samtidigt genåbner Malcolm Fox en 30-år gammel mordsag, hvor Rebus er kandidat til en plads på
anklagebænken. I sine unge dage var Rebus som nyudklækket politimand ansat på en politistation, hvor man
gjorde tingene effektivt på den go’e gamle beskidte facon. Med eller uden fløjlshandsker fulgte de deres eget
codex fra ‘Skyggebiblen’, som man havde svoret evig troskab og tavshed på. De kaldte sig ‘Helgenerne’ og

gled dybere og dybere ind i selvtægtens brutale parallelunivers.

"... flaben fejler heldigvis ikke noget, og Ian Rankins force er netop den hårdkogte elegance i et raffineret plot
..."

♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Bo Tao Michaëlis, Politiken

"Det kan bare ikke gøres bedre."
Lilly Jensen, Helsingør Dagblad

"... formidabelt skrevet, miljøbeskrivelserne er levende ... personerne føles som rigtige mennesker og plottet
er veludført. Blandt de mange krimiserier der er ude på markedet, hører Rebus-serien til blandt de bedste, og
hovedpersonen John Rebus hæver sig over krimiklicheerne og fremstår som en af genrens mest troværdige

protagonister, der lige som sin forfatter ældes som god vin."
Jacob Holm Krogsøe, Lektørudtalelse

"Man burde kræve, at alle krimiforfattere læste eller rettere nærstuderede skotske Ian Rankin. Ja, måske
skulle de ligefrem testes i Rankin-metoden, inden de gav sig i kast med skriveriet og – for flertallets

vedkommende – udvandede genren med floskelfyldte, overgearede makværker. Med Ian Rankin får man i alle
tilfælde, og ikke mindst i den nye John Rebus-krimi, 'Med hånden på Biblen', den ægte vare, hvor

spændingen er høj uden at være pisket op med bloddryppende makaberhed, hvor dialogerne står skarpe uden
at være skamskudte, og hvor både underholdningsværdien og hverdagsrealismen er intakt."

Mette Reinholdt, Berlingske

”Dette er en årgangs-Rebus, og meget bedre fås krimier ikke.”
*****

Kim Skotte, Politiken (om den engelske udgave)

Nittende bog i serien om John Rebus og samtidig fjerde bog i serien om Malcolm Fox
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