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Skeletterne i Fleshmarket Close Ian Rankin Hent PDF Rebus og Siobhan ender efter en omorganisering af
politistyrken ude i et af Edinburghs finere kvarterer. Alligevel bliver Rebus´ første sag dér noget af et

mareridt. Liget af en mand, der brutalt er stukket ihjel, bliver fundet i en af de barskere forstæder. Han er af
udenlandsk afstamning, men har ingen identitetspapirer på sig, og ingen af beboerne i området vil kendes ved

ham.

Fremmedhadet er udbredt, selv inden for korpset, og der er ikke nogen større entusiasme for at løse sagen om
den mulige illegale indvandrer, selvom den kan blive benzin på det allerede brændende bål.

"Fremragende politikrimi med brod mod sin samtid."
Bo Tao Michaëlis, Politiken

"... blændende godt"
Mette Strømfeldt, BT

“… højspændt kriminalroman"
Mogens Rude, Jydske Vestkysten

"Uhyggeligt racerløb ud ad virkelighedens motorvej."
Marianne Koch, Fyens Stiftstidende

"Ian Rankin skriver afsindig godt."
Mette Højbjerg, Nyhedsavisen

"Når Rankin er bedst, er han intet mindre end fremragende. Det er han her."
Bent Stenbakken, Nordjyske Stiftstidende

Femtende bog i serien om John Rebus.
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