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Hans blodige projekt Graeme Macrae Burnet Hent PDF Forlaget skriver: Året er 1869. Efter et brutalt
tredobbelt mord i en fjerntliggende landsby i det skotske højland bliver en ung mand ved navn Roderick

Macrae arresteret.
Under fængslingen skriver han sin historie og erklærer sig skyldig, men den efterfølgende retssag viser at han

måske ikke har fortalt hele historien.
Hans advokat og en fremtrædende psykiater søger at finde frem til sandheden. Kan de redde ham fra galgen?
Graeme Macrae Burnet fortæller en uimodståelig og original beretning om sandhedens flygtige natur, selv når

kendsgerningerne synes åbenlyse. Hans blodige
projekt er en fortryllende litterær thriller der foregår i et barsk landskab hvor den stærkes ret hersker.

Shortlistet til The Man Booker Prize.

"Sugede mig ind fra første side med fængslende beskrivelser … en række overbevisende stemmer omkranser
hændelsen; jeg sad åndeløs tilbage."

– Val McDermid, Guardian

"Griber dig om halsen og slipper dig ikke. Denne flerlagede roman om et mord i det 19. århundrede er lige så
hjerteskærende som den er desperat."

– Kirsty Wark, Guardian

"Gribende, legende og intelligent."
– Robbie Millen, Times
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