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Fader Browns hemmelighed G.K Chesterton Hent PDF Fader Brown er ikke blot sjælesørger. Han er også
amatørdetektiv – endda i så høj grad, at han sammenlignes med de største i verdenslitteraturen, men han er
også den mest ydmyge. Hvor andre glimrer ved deres elegance, går Fader Brown ud fra sit kendskab til den
fordærvede menneskenatur, og forbløffende behændigt, opklarer han det ene gådefulde mord efter det andet.
Her afslører Fader Brown hemmeligheden bag sin succes: Han løser forbrydelsens gåde, ved selv at forestille

sig at være den, der har begået den.

Også af udseende adskiller han sig fra sine kolleger. Fader Brown har hverken tænkerpande eller ørnenæse.
Han er bare en hyggelig lille mand, godt i stand og med et glimt i øjet.

Vi har alle brug for litterære vitaminer. Med Fader Brown tilbyder G.K. Chesterton nogle af de bedste.

I denne samling er Markisen af Marne med – en fascinerende historie, der tager nogle uventede drejninger,
om forvekslede identiteter og en duel.
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