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En simpel forbrydelse Theodor Kallifatides Hent PDF Forlaget skriver: "En simpel forbrydelse" er Theodor
Kallifatides' første bog om kriminalkommissær Kristina Vendel.

En sort plastiksæk flyder tidligt i maj ind under en hængepil ved Vårbybredningen. Her er en ung kvinde
blevet kastet i vandet efter at være blevet brutalt myrdet. Hvad er årsagen til dette frygtlige mord og hvorfor?
Det bliver Kristina Vendels opgave at opklare denne sag sammen med sin stab på tre opdagere med vidt

forskellige baggrunde. Vendel er 33 år og nyudnævnt chef for politiets station 6 i Huddinge.
Opklaringen af drabssagen er både en professionel udfordring for Kristina Vendel, men også en personlig sag,
hvor eksistentielle spørgsmål trænger sig på før rationelle. Sagen påvirker hende derfor meget, og hun må

lede dybt i sig selv for at finde svar.
"En simpel forbrydelse" er uophørligt spændende, underholdende og følelsesmæssigt stærk.

Theodor Kallifatides er en græskfødt svensk forfatter, der kom til Sverige i 1964. Her startede han som
avisbud og opvasker samtidig med, at han læste filosofi på universitetet. Kallifatides har skrevet bøger i mere

end 30 år, og har mange udgivelser bag sig.
Som emigrant har han oplevet sammenstødet mellem to kulturers værdinormer og livsopfattelse.
Et bærende tema i Kallifatides forfatterskab er derfor emigrantens endeløse følelse af hjemløshed.

Ud over at være prisbelønnet forfatter er Kallifatides i dag en kendt, ivrig og respekteret samfundsdebattør og
litteraturkritiker.

Han debuterede som lyriker i 1969. Gennembruddet kom med den selvbiografiske trebindsroman "Bønder og
Herrer", som skildrer 2. Verdenskrig og den efterfølgende tragiske borgerkrig i Grækenland. Handlingen i
romanen "Lysternes herre" er henlagt til antikkens Grækenland, og her modstilles mandlig, destruktiv

krigslyst og kvindelig kærlighed og klogskab.
I de produktive år efter årtusindskiftet har han også udgivet tre anmelderroste romaner, der knytter an til

krimigenren heriblandt "En simpel forbrydelse" og "Den sjette Passager".
Størstedelen af Kallifatides bøger er oversat til flere forskellige sprog, og han har vundet mange flotte priser.

Pressen skrev:
""Rejseholdet" på svensk. En af de bedste svenske krimier i lang tid. Og Kallifatides er ætsende morsom gang

på gang. Indtil videre er denne forhåbentlig ikke enlige svale anbefalet på det varmeste."
- Bo Tao Michaëlis, POLITIKEN

"Endnu en storartet svensk politiroman ... en stilistisk vellystighed, direkte til benet og ned-på-jorden moral-
filosofiske overvejelser."

- Peter Kirkegaard, INFORMATION

"Han (Kallifatides) har mere at fortælle om sine personer, end kriminalforfattere plejer at turde tillade sig.
Spændingen har ikke bare med mordsagen og dens opklaring at gøre."

- Jens Kistrup, WEEKENDAVISEN
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Vårbybredningen. Her er en ung kvinde blevet kastet i vandet efter at
være blevet brutalt myrdet. Hvad er årsagen til dette frygtlige mord

og hvorfor?
Det bliver Kristina Vendels opgave at opklare denne sag sammen
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