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Tom Ripleys protegé. En Patricia Highsmith krimi. Patricia Highsmith Hent PDF Krimi. På landet i
Sydfrankrig nyder en ældre og mere rolig Tom Ripley frugten af tidligere tiders forbrydelser. En dag
forstyrres roen imidlertid af den 16-årige amerikanske rigmandssøn Frank Pierson, der er løbet væk

hjemmefra efter et familieopgør. Ripley genkender noget af sig selv i den forvirrede teenager, og i takt med at
hans sympati for drengen vokser, får han indblik i et skyldbetynget teenagesinds gemte afkroge. Da Frank

bliver kidnappet, får Ripley brug for al sin erfaring i den lyssky undergrund i 1980’ernes Berlin.
Bag de turbulente handlinger presser ét bestemt spørgsmål sig på: Er Tom Ripley i færd med at få en lærling,
og hvis ja, besidder Frank i så fald samme løse forhold til loven og ikke mindst lysten til at blive psykopat af

profession?

TOM RIPLEYS PROTEGÉ foreligger nu for første gang i dansk oversættelse. Det er den fjerde bog i Patricia
Highsmiths psykologiske krimiserie.
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