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Den kloge Fader Brown G.K. Chesterton Hent PDF Chestertons herlige Fader Brown-historier er blevet nogle

af kriminallitteraturens store klassikere. Fader Brown, som aldrig har fået noget fornavn, er en lille tyk,
katolsk præst fra Cobhole i Essex, nu bosiddende i London. Han går uformeligt klædt og har altid en sort
paraply med sig, som han ofte taber – og så har han en utrolig indsigt i menneskelig ondskab. Af og til
hjælpes han på vej af den forhenværende kriminelle Flambeau. Til forskel fra mere kendte som Sherlock

Holmes, er Browns metode mere intuitiv end deduktiv. Han siger selv, at han har lært så meget om
menneskets mørke sider ved at lytte til syndsbekendelser. På trods af Fader Browns intuitive tilgang og hans
religiøsitet er der ofte en rationel forklaring på, hvordan han løser gåderne. Han ser ovenikøbet igennem

andres overtro og syner til mere hverdagslige forklaringer. I denne fængslende samling Fader Brown-historier
vrimler det med herlige typer, muntre mennesker og interessante personer. Beskrevet og levendegjort af en

stor fortæller, der kender til menneskesindets mange nuancer.

 

Chestertons herlige Fader Brown-historier er blevet nogle af
kriminallitteraturens store klassikere. Fader Brown, som aldrig har
fået noget fornavn, er en lille tyk, katolsk præst fra Cobhole i Essex,
nu bosiddende i London. Han går uformeligt klædt og har altid en
sort paraply med sig, som han ofte taber – og så har han en utrolig
indsigt i menneskelig ondskab. Af og til hjælpes han på vej af den

forhenværende kriminelle Flambeau. Til forskel fra mere kendte som
Sherlock Holmes, er Browns metode mere intuitiv end deduktiv. Han
siger selv, at han har lært så meget om menneskets mørke sider ved
at lytte til syndsbekendelser. På trods af Fader Browns intuitive
tilgang og hans religiøsitet er der ofte en rationel forklaring på,
hvordan han løser gåderne. Han ser ovenikøbet igennem andres
overtro og syner til mere hverdagslige forklaringer. I denne



fængslende samling Fader Brown-historier vrimler det med herlige
typer, muntre mennesker og interessante personer. Beskrevet og
levendegjort af en stor fortæller, der kender til menneskesindets

mange nuancer.
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