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Et uvist sted Fred Vargas Hent PDF Forlaget skriver: Kommisær Adamsberg og hans højre hånd Danglard er i
London på konference med Scotland Yard, da der gøres et makabert fund på et af byens mest myteomspændte

steder: Ni par fødder, skåret over ved anklen og iført sko, er stillet til skue på kirkegården Highgate.

Tilbage i Paris står drabsafdelingen over for en brutal sag: En ældre, forhadt herre bliver fundet myrdet i sit
hjem i en forstad til Paris. Liget er forvandlet til uigenkendelighed, og den dødes havemand, som har en
yderst blakket fortid, bliver straks mistænkt. Men Adamsberg forfølger sin egne luftige teorier, og sporene
fører over Highgate-kirkegården til en lille serbisk landsby. Hjemsted for Danglards fjerne slægtninge og

arnested for den europæiske vampyrmyte. Adamsberg rejser til Serbien, hvor han stilles ansigt til ansigt med
døden og et spillevende spøgelse fra sin egen fortid.

Pressen skriver:
»... såkaldt rigtig litteratur med sans for et andet poetisk og inciterende sprog end det fladt forudsigelige .Et
uvist sted er behageligt krydret med flot fransk humor, magi og fantasmagorisk fornemmelse for, at krimien

hverken skal være statistik eller logik«
****** - Politiken

»Det er vildt, vanvittig poetisk og umiskendeligt fransk: Fortættet som foie gras og elegant perlende som tør
champagne. En krimi, der kan meget mere end gennemsnittet med et gnistrende sprog og et udfordrende plot.

En drilsk fortælling, der spænder fra det lunt ironiske til det tungsindigt brutale«
***** - Ekstra Bladet

»Franske Fred Vargas´ forbillede er sir Arthur Conan Doyle, og hendes helt, kommissær Adamsberg, er i mine
øjne mindst lige så godt selskab som Sherlock Holmes - Modsat de skandinaviske krimier er alt noget ud over
det sædvanlige hos Vargas - plot, figurer og sprog - og mon ikke hun hermed har skrevet den bedste krimi, vi

har fået på dansk i år?«
- Information

»Fred Vargas er Frankrigs krimidronning og blandt de meget få franske krimiforfatter, der i disse år
udkommer på dansk. Tak til Rosinante for det, for Fred Vargas er en kunstner på sit felt og et strålende
eksempel på, at god litteratur findes i mange former - Et uvist sted er god litteratur og begavet krimi.«-

Kristeligt Dagblad

»Den gotiske roman er tilbage i nutidig krimiforklædning«
**** - Fyens Stiftstidende  
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