
Den tålmodige snigskytte
Hent bøger PDF

Arturo Pérez-Reverte

Den tålmodige snigskytte Arturo Pérez-Reverte Hent PDF Forlaget skriver: Den tålmodige snigskytte er en
begavet, solidt konstrueret og velresearchet thriller med skumle lokaliteter, forfølgere og forfulgte, suspense,
tvivl og undren, der øger nysgerrigheden frem mod slutningen, der kulminerer med en afsløring, som river

tæppet totalt væk under fødderne på læseren.

Arturo Pérez-Reverte, når han er bedst.Sniper er en legendarisk berømt og berygtet gadekunstner, som er gået
under jorden, fordi hans radikale ideer har krævet dødsofre. Kunsthistorikeren Lex, der har kontakter i

graffitimiljøet, kontaktes af en forlægger, som vil have hende til finde Sniper og få hans accept til udgivelse
af en bog om ham. Det bliver til en hæsblæsende rejse rundt i både Spanien, Portugal og Ítalien, før Lex

nærmer sig sit mål i Napoli.

Gang på gang støder hun på miljøets solidariske dækken over Snipers tilholdssteder. Lex´ jagt på Sniper
bliver under hendes møder med folk i graffitimiljøet en udfoldelse af motiver og ideologier med modstykke i

en pengestyret kunstindustri, der vil lukrere på det spontane udtryk.  
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