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Rosy & John Pierre Lemaitre Hent PDF Jean Garnier har intet at miste: Hans mor er i fængsel, hans kæreste er
død, og han har ikke noget job. Han hævder at have placeret adskillige bomber rundt omkring i Paris, og han
har nogle meget specifikke krav, som han vil have indfriet, for ellers detonerer han bomberne en efter en.
Hele politistyrken med Camille Verhoeven i spidsen er sat på en vanskelig opgave, for er Jean virkelig en

trussel mod hele landet eller bare en stakkels taber, som har fået storhedsvanvid? Timerne og minutterne går,
og enhver beslutning kan ende med at koste hundredvis af uskyldige menneskeliv.

ROSY & JOHN er en kort og intens spændingsroman, som oprindelig blev udgivet som føljeton og senere
samlet i pocketformat. Den er ikke en del af krimitrilogien ALEX, IRÈNE og CAMILLE, men skal snarere

ses som et ekstra lille tillæg til serien.

”En dyster fortælling om skyld, straf og angst skrevet i en let og finurlig tone. Mester Lemaitre i miniformat.”
- Berlingske (5 stjerner)

”klassisk fransk stilbevidsthed”
- Politiken (5 hjerter)
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