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Falder frit som i en drøm Leif GW Persson Hent PDF "FALDER FRIT SOM I EN DRØM er afsluttende del af
""Palme-trilogien"" eller ""trilogien om velfærdsstatens endeligt"", der blev indledt med ""Mellem
sommerens længsel og vinterens kulde"" efterfulgt af ""En anden tid et andet liv"". Et mesterværk af en
klassisk spændings- og konspirationshistorie, hvor Leif GW Persson afslutter den mere end 20 år gamle sag
om mordet på Olof Palme. Persson maler et dystert billede af det moderne samfund, men han gør det med den
sædvanlige Persson-humor. Og dét kombineret med hans helt unikke skrivestil, når det handler om at beskrive
de helt almindelige mennesker, som tilfældigvis efterforsker et helt ualmindeligt mord, gør bogen til
overraskende, spændende og fornøjelig læsning."
Falder frit som i en drøm afrunder suverænt Perssons sublime
Palme-trilogi, og ikke et ord eller spor er overflødigt på de 604
dramaturgisk veldrejede sider.
Fyens Stiftstidende
Det må være en smagssag, om man blandt Sveriges krimi-alfa-hanner
foretrækker Stieg Larsson, Arne Dahl, Henning Mankell, Jan Guillou eller
Leif GW Persson. Men vil man have sin satiriske samfundskritik i
krimiens form serveret med humor, kan Persson varmt anbefales.
Jyllands-Posten
Besk, brutal og verdenssvensk. Sveriges chefkyniker opklarer
Palme-mordet i imponerende politiroman.
Weekendavisen
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