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Magten og æren Ian Rankin Hent PDF Forlaget skriver: Mens Rebus kæmper sig gennem endnu en
Edinburgh-vinter, bliver han kastet ind i et net af intriger, som rejser flere spørgsmål end svar. Blev Lord

Provosts datter kidnappet, eller er der tale om endnu en ung pige, der er stukket af hjemmefra? Hvorfor har et
byrådsmedlem først nu travlt med at tilintetgøre dokumenter, som burde være makulerede for længst? Og

hvorfor i alverden bliver Rebus inviteret til lerdueskydning hos Mr. Scotland, den højestrangerende
embedsmand i landet? Kriminalkommissær John Rebus må se i øjnene, at nogle af hans fjender er hævet over

de love, som gælder almindelige dødelige.

"Suveræne krimier. Det er utroligt, som den mand kan blive ved med at diske op med fascinerende historier
om John Rebus i Edinburgh."

Mette Strømfeldt, BT

Syvende bog i serien om John Rebus.
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