
Hvornår kommer der en god nyhed?
Hent bøger PDF

Kate Atkinson

Hvornår kommer der en god nyhed? Kate Atkinson Hent PDF I et fredeligt område af Devon er seksårige
Joanna vidne til den brutale nedslagtning af sin familie.

Tredive år senere bliver gerningsmanden, Andrew Decker, løsladt fra fængsel.

I Edinburgh arbejder sekstenårige Reggie som au pair-pige for dr. Joanna Hunter. Da Joanna forsvinder
sammen med sin lille søn, er Reggie tilsyneladende den eneste, der bekymrer sig om deres skæbne. Er der

mon en forbindelse mellem dr. Hunters forsvinden og Andrew Deckers løsladelse?

I den anden ende af byen er vicekriminalinspektør Louise Monroe i gang med en sag om hustruvold og er ret
afvisende, da Reggie beder hende finde Joanna. Tilfældighederne vil, at Louises gamle ven, privatdetektiven
Jackson Broudie, endnu en gang krydser hendes vej, og inden længe er de involveret i dr. Hunters sag, som

viser sig at være ganske omfattende.

"Hvornår kommer der en god nyhed?" er en krimi, hvor intrigen og de psykologiske portrætter serveres med
lige dele præcision, indsigt og humor.

Det skrev anmelderne:

"Man nyder det læsende øjeblik, når Kate Atkinson er forfatteren." - Jyllands-Posten

"En intelligent, humoristisk og indsigtsfuld krimi med dybere undertoner. Her præsenteres vægtige temaer
som liv og død, skæbne og kærlighed. Personerne rummer mere, end overfladen lader ane. De tackler livet på
forskellig vis. Som barnepigens prisværdige livsfilosofi lyder: "Vi er alle sammen alene, derfor må vi tage os
af hinanden." Atkinson er en egensindig forfatter, der skriver krimier efter sine egne regler, og slipper godt fra
det! Uanset hvilke genrer hun for fremtiden vælger at slå ind på, er jeg sikker på, det vil være gode nyheder."

- Litteratursiden

"Spændende og fængende i bedste britiske krimitradition med en hel del underspillet humor. Trods de mange
tragiske skæbner er der også håb og positivt kvindemod i romanen. Der er indfølende psykologiske portrætter

og skæbnetung uhygge over denne fremragende psykologiske thriller." - Bogvægten
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