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Dræberkupeen Sébastien Japrisot Hent PDF En ung kvinde findes myrdet i en kupé i nattoget fra Marseille til
Paris, og politiet giver sig til at undersøge de seks passagerer, der har sovet i køjerne i kupeen. Det er en
broget flok, men ingen af dem lader til at have noget motiv. En ung pige, der er på vej til Paris for at gøre

lykken, en lurvet repræsentant, en forbigået politimand, en dreng, der er stukket af fra sin kostskole. Men der
er én køje, som mangler sin passager, og politiet kan ikke finde frem til, hvem der har ligget der. Er det mon

morderen?

"Jeg garanterer Dem brandgod underholdning." – Politiken

"Japrisot er en af de helt store thriller-forfattere." – Information

Jean-Baptiste Rossi (1931-2003) var en fransk forfatter til både bøger og manuskripter og filminstruktør. Han
skrev under pseudonymet (som også var et anagram af hans rigtige navn) Sébastien Japrisot. Allerede som 17-
årig fik han udgivet sin første roman "Les Mal Partis" og begyndte at udgive krimier under sit pseudonym i

1962.

 

En ung kvinde findes myrdet i en kupé i nattoget fra Marseille til
Paris, og politiet giver sig til at undersøge de seks passagerer, der har
sovet i køjerne i kupeen. Det er en broget flok, men ingen af dem
lader til at have noget motiv. En ung pige, der er på vej til Paris for
at gøre lykken, en lurvet repræsentant, en forbigået politimand, en
dreng, der er stukket af fra sin kostskole. Men der er én køje, som
mangler sin passager, og politiet kan ikke finde frem til, hvem der

har ligget der. Er det mon morderen?

"Jeg garanterer Dem brandgod underholdning." – Politiken

"Japrisot er en af de helt store thriller-forfattere." – Information

Jean-Baptiste Rossi (1931-2003) var en fransk forfatter til både
bøger og manuskripter og filminstruktør. Han skrev under

pseudonymet (som også var et anagram af hans rigtige navn)
Sébastien Japrisot. Allerede som 17-årig fik han udgivet sin første
roman "Les Mal Partis" og begyndte at udgive krimier under sit

pseudonym i 1962.
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