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De blodrøde floder Jean-Christophe Grangé Hent PDF Allerede med De blodrøde floder fra 1998 fik den
franske thrillerforfatter Jean-Christophe Grangé sit internationale gennembrud. Siden har han skrevet en
række medrivende spændingsromaner om mystiske sammensværgelser og hensynsløse seriemordere og

udkommer i mange lande. I De blodrøde floder bliver den parisiske kriminalkommissær Pierre Niémans sendt
til en lille universitets by i Alperne, hvor et makabert ritualmord har fundet sted. Et andet sted i Frankrig

efterforsker politiinspektør Karim Abdouf nogle mystiske omstændigheder omkring et drengs gravsted. De to
sager viser sig at pege mod den samme gerningsmand, og snart suges de to politimænd ned i en malstrøm af
perverse mord og konspirationer. Den franske presse skrev: "Overvældende, generøs, imponerende effektiv og
fuld af kraft. En af den slags bøger, hvor man hænger på fra første side. Den fører én med, hiver tæppet væk

under fødderne, for så at drage én med ad et nyt spor. Man bliver helt opslugt. En perfekt thriller."- Le
Monde. De blodrøde floder  er filmatiseret med Jean Reno i hovedrollen.
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