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1.
Detektivbureauet Jastrau : mysteriet om de fire knægte :
en detektivroman

Forfatter: Kenny Jess Brandt ; forfatter: Louise Brandt
Bog Krimi. Privatdetektiven Jastrau lever et trist liv, men da han
under en overvågning observerer en person fremvise en knægt
fra et kortspil, tænder det en glød i ham. Kortet er nemlig
magen til det som Jastrau for 30 år siden fandt på sin myrdede
far.
Emner: krimi; Aarhus; Danmark

Materialevurdering
Kort om bogen
Overraskende krimi, som indeholder et spændende mix af den
klassiske noir detektivhistorie og Dan Brown-agtige elementer.
For læsere af spændingsbøger.

Beskrivelse
Den i Aarhus bosatte Kenny Jess Brandt er, foruden forfatter til
nu tre romaner, ejer af et hotel, en vinbar, et antikvariat og et
forlag. Hvor Brandt i sine to første bøger, Viktor
Horšovský og En besynderlig periode i Noah V. Bjergs liv,
eksperimenterede med formen og genren, trækker han i
nærværende udgivelse på den klassiske noir-genre.
Privatdetektiven Jastrau lever et lidt omtumlet og usselt liv og
tjener sine penge ved at opklare trivielle sager om utroskab og
snyd. Under en overvågning observerer Jastrau at en person
fremviser en knægt fra et kortspil, og det tænder en glød i ham.
Kortet er nemlig magen til det, som Jastrau fandt for 30 år
siden på sin myrdede far. Samtidig opsøges han af en smuk og
forførende klient, som vil have ham til at undersøge om
hendes mand er hende utro.

Vurdering
Velskrevet historie, hvor man tydeligt mærker forfatterens
passion og kærlighed til noir-genren. Brandt revolutionerer
ikke genren, men bruger fint dennes kendetegn, såsom en
forførende femme fatale, en udbrændt detektiv og en lidt
dyster stemning og giver det en dansk vinkel. Bogen er let at
læse, og de Aarhusianske/Københavnske lokaliteter er godt
inkorporeret i handlingen.

Andre bøger om samme emne
Galbraiths "Strike"-serie og Turèlls krimier møder konspirations
serier af fx Dan Brown og Tom Egeland.
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For de lidt større biblioteker.
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