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Døden på vej derhen Jan Thiele Hent PDF Peter Bandsted, den administrerende direktør for fjederfabrikken
Banifo, myrdes på bestialsk vis. Efter et halvt år er politiet ikke kommet sagens opklaring et skridt nærmere.

Den dødes far ansætter privatdetektiven Frants Hjejle til at finde sin søns morder. Det bringer ikke
umiddelbart Hjejle tættere på morderen. Men til gengæld morderen tættere på ham.

Dette er den sjette bog i serien om detektiven Frants Hjejle.

”Dansk krimiserie i den mere hårdkogte stil (...) Tonen er tør, distanceret ironisk, og der i det hele taget noget
noir over den usentimentale serie med dens gennemgående og ikke udpræget sympativækkende

persongalleri.” (Lektørudtalelse, DBC, 2014)

OM DE FEM TIDLIGERE BIND I HJEJLE-SERIEN
Døden har en dårlig smag (1)

Man bliver absolut ikke snydt, hvis det er rå politijargon, lig og spidsfindige mordere, man har hang til. Jan
Thiele boltrer sig i desillusionerede eks-strissere, had i københavnske overklasse-familier og slige hyggelige

ting, så det er en lyst. – Midtjyllands Avis

Døden er sort som sne (2)
Bravo! Hvor er det frydefuldt, når en forfatter lever op til sit eget høje niveau. Det gør Jan Thiele med Døden
er sort som sne, en rasende spændende krimi med københavnsk lokalkolorit og vittig dialog. Handlingen
roterer om den farlige cocktail narko og svage politifolk, og Thieles ”helt” Frants Hjejle er så cool som

nogensinde. Men læs selv – den er svær at slippe! – Ugebladet Søndag

Døden længe leve (3)
Til dato Jan Thieles bedste krimi, som klart viser, at han har et visuelt talent for intrigant taskenspil og den
clairobscure film noir-agtige iscenesættelse, der velsignet lader hånt om logisk dagslys og jordnær moral. –

Politiken

Døden kom som en ven (4)
Tætpakket med tungt åndende spænding og en skæv humor, der kalder smilet frem midt i al gruen. –

Vendsyssel Tidende

Døden nederst i billedet (5)
Jan Thiele har et skarpt blik for latterligheden og falskheden i de hurtige penges verden og han skriver godt

og morsomt. En ren fornøjelse. – Ekstra Bladet
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