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Forsvar for Jacob William Landay Hent PDF Vicestatsadvokaten, den velansete Andy Barber, som bor i
Newton, Massachusetts, med sin kone, Laurie og deres 14-årige søn Jacob, bliver stillet over for sit livs
mareridt, da den 14-årige Ben Rifken findes brutalt myrdet i byens park. Andy er overbevist om, at en lokal
børnemishandler er den skyldige, men da internetanklager og uomstødelige beviser peger i retning af Andys
egen søn, Jacob, tager sagen en uventet drejning. I takt med, at Andys ægteskab vakler på grund af
fremtvungne afsløringer af gamle hemmeligheder, bliver retssagen mod Jacob mere og mere nervepirrende,
og udfaldet skal vise sig at blive både overraskende og yderst brutalt? Den prisvindende forfatter William
Landay, tidligere statsadvokat, har skrevet en stærk roman om en families kamp igennem en ubegribelig
krise, om skyld, svig, loyalitet og om, hvor hurtigt vi kan miste kontrollen over vores eget liv. Pressen har
skrevet. ”Elementær spændende historie om skyld, ansvar, forældrekærlighed og moral. Romanen er …
detaljeret, og velskrevet. Vi møder samme knugende tematik i den i øvrigt fremragende, nu filmatiserede ”Vi
er nødt til at tale om Kevin” …. Thriller med bred appel til krimilæsersegmentet med en spændende tematik
om, hvor godt man egentlig kender sine børn, og hvor langt man vil gå for at beskytte dem.” –Dansk
BiblioteksCenter Anmeldelse fra Krimifan: 4 hjerter (af 5) "William Landay har skrevet en bog som er et
must read for John Grisham fans. Her er der tale om rigtig retsagsdrama ... Der er så mange tråde at holde styr
på, og så mange spor der peger i hver sin retning, at man ofte tænker at det aldrig kommer til at hænge
sammen. Men det hele bliver flot vævet sammen til sidst". ”William Landay skriver godt. Han kan sit
retsagsstof til fingerspidserne ... Den prisbelønnede bestseller forfatter kan formidle usikkerheden hvorvidt
retfærdigheden sker fyldest. Og rejse spørgsmålet, om man kan som forældre til et barn på anklagerbænken
altid er interessereret i, at den sker fyldest. Intenst og intelligent." – Bo Bjørnvig, Weekendavisen "Her er en
fantastisk fintfølende historie om en kærlig velfungerende families totale sammenbrud under en retssag, hvor
skyld og uskyld er relative termer. Hvordan reagerer man, hvis ens barn bliver anklaget for mord? Kan man
overhovedet tro det, og kan man tro på et system især, når man er så bevidst om dets fejl. Da jeg læste denne
roman kom jeg hele følelsesregistret igennem: medfølelse, forfærdelse, harme og ikke mindst spænding ...
Plottet er uigennemskueligt, og slutningen er chokerende i sin enkelthed... Jeg er vild med denne roman, og
er man til John Grishams bøger, vil man elske denne." – Litteratursiden.dk ”Thrilleren er eminent opbygget,
og Andy får ironisk og med overblik formidlet sin holdning til det retssystem han har arbejdet for i mange år
med flere klartskuende pointer om fænomenet nævningedomstol, hvor sandheden ligefrem kommer til
afstemning.” – Bogvægten.dk ”En spændingsbog med litterære kvaliteter ... Det er en forbløffende,
chokerende og sindsoprivende oplevelse, der giver læseren et fængslende, men også forfærdende indblik i en
kærlig families hjerteskærende sammenbrud, mens en retsag skrider frem. Da jeg (alt for hurtigt) var færdig
med bogen, måtte jeg lægge mig ned for at falde til ro.” The Daily Mail ”Et forsvar for Jacob er smart,
sofisistikeret og spændende ... den fanger både kompleksiteten og sårbarheden i familielivet.” Lee Child
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