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En fryd for øjet Ruth Rendell Hent PDF Forlaget skriver: Den autistiske Teddy Grex har gennemlevet en
kærlighedsløs barndom. Som ung mand møder han den smukke, men sårbare Francine. Hun er psykisk

skadet, ovenpå det brutale mord på hendes mor. Og Francine ved ikke, at Teddy allerede har mere end ét liv
på samvittigheden …

Ruth Rendell (1930-2015) var en britisk forfatter, der primært var kendt for sine krimiromaner, og i
særdeleshed for romanserien om kriminalassistent Reginald Wexford og hans makker, Mike Burden. Rendell
bidrog i særlig grad til krimigenren ved hjælp af sine psykologiske thrillere, og det psykologiske satte hun i
endnu højere grad fokus på i sit forfatterskab under pseudonymet Barbara Vine, hvor krimigenren blev

fravalgt.

"En suveræn thriller." – Holger Ruppert, B.T.

"Ruth Rendells psyko-thriller ‘En fryd for øjet‘ viser hende i topform. En veritabel naturalistisk ‘roman noir‘,
en snirklet historie, der bringer os tilbage til kunstner- og rockkredse i fortidens swingende London, over

Thatcher-tidens socialt ligeglade liberalisme frem til 1990‘ernes optimistiske Tony Blair-England.
Ruth Rendells tæft for at skildre outsidere fra det engelske klassesamfund ligger først og fremmest i hendes
nøgterne, men stilsikre sans for den psykopatiske splint i de lukkede eksistenser, som med smerte har vendt

verden ryggen og valgt en egen kynisme som credo og kanon." – Bo Tao Michaëlis, Politiken

 

Forlaget skriver: Den autistiske Teddy Grex har gennemlevet en
kærlighedsløs barndom. Som ung mand møder han den smukke, men
sårbare Francine. Hun er psykisk skadet, ovenpå det brutale mord på
hendes mor. Og Francine ved ikke, at Teddy allerede har mere end ét

liv på samvittigheden …

Ruth Rendell (1930-2015) var en britisk forfatter, der primært var
kendt for sine krimiromaner, og i særdeleshed for romanserien om
kriminalassistent Reginald Wexford og hans makker, Mike Burden.

Rendell bidrog i særlig grad til krimigenren ved hjælp af sine
psykologiske thrillere, og det psykologiske satte hun i endnu højere
grad fokus på i sit forfatterskab under pseudonymet Barbara Vine,

hvor krimigenren blev fravalgt.

"En suveræn thriller." – Holger Ruppert, B.T.

"Ruth Rendells psyko-thriller ‘En fryd for øjet‘ viser hende i
topform. En veritabel naturalistisk ‘roman noir‘, en snirklet historie,

der bringer os tilbage til kunstner- og rockkredse i fortidens
swingende London, over Thatcher-tidens socialt ligeglade

liberalisme frem til 1990‘ernes optimistiske Tony Blair-England.
Ruth Rendells tæft for at skildre outsidere fra det engelske

klassesamfund ligger først og fremmest i hendes nøgterne, men
stilsikre sans for den psykopatiske splint i de lukkede eksistenser,



som med smerte har vendt verden ryggen og valgt en egen kynisme
som credo og kanon." – Bo Tao Michaëlis, Politiken
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