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Rejsende uden bagage Jean-Christophe Grangé Hent PDF En mand findes myrdet i de labyrintiske togspor
under Bordeaux’ banegård. På ligets hoved sidder et afhugget tyrehoved. Den unge og ambitiøse

politiinspektør Anaïs Chatelet sættes på sagen, som har forbindelse til en række andre mord på hjemløse af
mytologisk og rituel karakter.

Det eneste vidne er indlagt på psykiatrisk hospital med hukommelsestab. Anaïs Chatelet tager kontakt til
mandens psykiater, den dragende men sært anonyme Matthias Freire, der forsker i hukommelse og identitet.
Men hvem er Matthias Freire selv? Hvorfor bor han i et hus fyldt med tomme flyttekasser? Hvorfor er hans
DNA-profil identisk med en efterlyst hjemløs mand fra Marseille? Og hvorfor bliver han forfulgt af to

habitklædte mænd i en Range Rover? Matthias Freire må pludselig se sig selv hovedmistænkt i sagen, og
med politistyrken i hælene giver psykiateren sig til at opklare sagen. 

Pressen skriver:

»Franske Jean-Christophe Grangé har skabt endnu en gotisk krimikatedral med masser af gys … Nok ikke
noget for fans af den regelrette whodunit, hvor opklaringen flyder stille ned ad fornuftens flod. Alle andre er

voldsomt, heftigt og grusomt underholdt.«

***** - Bo Tao Michaëlis, Politiken

 

»Lag efter lag dykker man længere og længere ned i sagens kerne og gennem den labyrint af fortællinger, der
udgør de 800 siders eminente og velskrevne plot om, hvem vi egentlig er, og hvad vi husker.«

***** - Merete Reinholdt, Berlinske
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