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Vilde køtere Ian Rankin Hent PDF Tilværelsen som pensionist behager overhovedet ikke John Rebus.
Hobbyer, ferier og gør det selv-arbejde er ikke ham. At være politimand ligger ham i blodet. Så da

kriminalassistent Siobhan Clarke beder om hjælp med en sag, er han ikke sen til at træde til.

Clarke er i gang med at undersøge mordet på den pensionerede rigsadvokat D.M. Minton. Tilsyneladende et
banalt indbrud, som er gået galt, men i afdødes pung finder man et trusselsbrev med ordlyden: ‘Jeg slår dig

ihjel, for det du gjorde’.

I den modsatte ende af Edinburgh bliver Big Ger Cafferty – Rebus’ livslange nemesis – udsat for et
mordforsøg, og han har modtaget et tilsvarende trusselsbrev. Det er nu op til Clarke og Rebus at få samling på

trådene og få stoppet morderen.

Kriminalassistent Malcolm Fox er imens blevet tilknyttet en udenbys specialenhed, som overvåger og
skygger en berygtet Glasgow-gangsterfamilie, der turnerer fra by til by på blodig jagt efter et eller andet.

Vilde køtere hærger Edinburgh.

"'Vilde køtere' er simpelthen Ian Rankin i topform. En begavet, vittig og elegant politirutineroman, hvor
replikkerne er rappe som piskesmæld, spændingen konstant fra side til side ... Bogen er på over 400 sider,

men den er ikke en side for lang."
♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Politiken, Bo Tao Michaëlis

"Plottet er spidsfindigt og mangevævet og tager yderligere et spring ... Læskende og småbittert som god IPA
er det."

Bent Stenbakken, Nordjyske

"Atter en gang kan læserne opleve et ganske vist fiktivt, men alligevel overbevisende indblik i de dele af
skotsk daglig(under) liv, der ikke figurerer i rejsebrochurerne, og et stramt koreograferet plot med adresse til

betændte aktuelle begivenheder.
Det hele præsenteret i et herligt underspillende sprog mættet af ironiske finter og som sædvanlig flot gengivet

af Søren K. Barsøe på dansk."
*****

Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

"... ingen unødige svinkeærinder, sproget er stramt og rent, plottet er pletfrit, og figurerne er så begavet
skildret, at de næsten er til at tage og føle på. Rankin er klassisk krimikvalitet."

Merete Reinholdt, Berlingske

"Ian Rankin skriver med samtalens kunst i front blændende godt. Der er nerve, følsomhed og detaljerigdom at
hente."

Bente Wiik, Fyens Stiftstidende

"Velskrevet politiroman af højeste karat, hvor plot, personskildringer og miljø går op i en højere enhed. Den
mavesure og sammensatte John Rebus er som altid et herligt bekendtskab ..."

Lone Krøgh, Lektørudtalelse

Tyvende bog i serien om John Rebus og samtidig femte bog i serien om Malcolm Fox
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