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Den sorte linje Jean-Christophe Grangé Hent PDF Forlaget skriver: I en bambushytte i Malaysia bliver en
kvindelig dansk turist fundet myrdet. Tilsyneladende offer for et makabert ritual. Den verdenskendte franske

dykker Jacques Reverdi arresteres for drabet og mistænkes for en række andre kvindemord ved de
sydøstasiatiske strande. I Paris fatter den hærdede journalist Marc Dupeyrat interesse for Reverdis sag. Besat
af tanken om at forstå det ondes væsen, udgiver han sig for at være en ung kvindelig psykolog og skriver til
Reverdi i fængslet. Men løgn avler løgn, og snart sendes Marc ud, hvor han ikke kan bunde. På en rejse i en

seriemorders blodige spor. På en rejse ad den sorte linje.

»Jean-Christophe Grangés sidste thriller er sort som espresso, dyster som dommedag og psykologisk
dobbeltbundet.«

- Bo Tao Michaëlis, Politiken

»Jean-Christophe Grangé er en mester i at udtænke de mest makabre og overraskende plot (...). En rigtig
page-turner.«

- Alt for damerne 
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