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Bréac ved den yderst rand PETER R\u00d8NNOV-JESSEN Hent PDF Forfatteren Karl Bing skriver krimier i
den franske stil, inspireret af Georges Simenons Maigret-romaner. Han ankommer til Finistère Castle, et

middelalderslot som oprindelig lå ved Bretagnes atlanterhavskyst, men som i 1920�erne blev erhvervet af en
excentrisk amerikansk rigmandssøn, revet ned og genopført ved Stillehavet i Californien. Her fungerer det nu
som konferencecenter og kunstnerrefugium. Bing er rejst dertil for at arbejde på det 13. bind i sin romanserie
om politikommissær Bréac fra Quai des Orfèvres i Paris. Men romanen vil ikke som han vil, den udvikler sig
uventet og på måder han ikke selv forstår. Det er som om slottet trænger ind i hans sind, og den virkelighed
han befinder sig i, kommer mere og mere til at ligne den fiktion han skriver. Grunden skrider under ham. Og
under kommissær Bréac, som efterforsker et mord i Finistère, Bretagne, men som med stigende rædsel må se i
øjnene at han måske denne gang er kommet til kort. Bréac ved den yderste RAND er en mareridtsagtig gyser

om en verden som kun består af overflader, og hvor intet er som det tager sig ud.
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Forfatteren Karl Bing skriver krimier i den franske stil, inspireret af
Georges Simenons Maigret-romaner. Han ankommer til Finistère

Castle, et middelalderslot som oprindelig lå ved Bretagnes
atlanterhavskyst, men som i 1920�erne blev erhvervet af en excentrisk
amerikansk rigmandssøn, revet ned og genopført ved Stillehavet i

Californien. Her fungerer det nu som konferencecenter og
kunstnerrefugium. Bing er rejst dertil for at arbejde på det 13. bind i
sin romanserie om politikommissær Bréac fra Quai des Orfèvres i

Paris. Men romanen vil ikke som han vil, den udvikler sig uventet og
på måder han ikke selv forstår. Det er som om slottet trænger ind i
hans sind, og den virkelighed han befinder sig i, kommer mere og
mere til at ligne den fiktion han skriver. Grunden skrider under ham.



Og under kommissær Bréac, som efterforsker et mord i Finistère,
Bretagne, men som med stigende rædsel må se i øjnene at han måske
denne gang er kommet til kort. Bréac ved den yderste RAND er en
mareridtsagtig gyser om en verden som kun består af overflader, og

hvor intet er som det tager sig ud.
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