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R for rikochet Sue Grafton Hent PDF Reba Lafferty var født privilegeret; det eneste barn af en far der

forgudede hende. Nord Lafferty blev først far i halvtredserne, og han kunne ikke sige nej til sin datter. I årenes
løb har han stille og roligt hjulpet hende ud af de mange kniber med lovgivningen, som hun har rodet sig ud
i, men han var der ikke for hende, da hun blev dømt for underslæb og sendt i fængsel. Som toogtrediveårig er
hun nu ved at blive prøveløsladt efter at have afsonet 22 måneder af en fire års dom. Nord Lafferty vil være
helt sikker på, at hun overholder sin prøveløsladelse, bliver hjemme og holder sig fra stoffer, sprut og spil.

Det ligner en enkel opgave for Kinsey Millhone: babysitte Reba indtil hun finder formen, og sørge for at hun
følger alle kravene for sin prøveløsladelse. Måske en uges arbejde. Ikke noget særligt – kvinden synes

angerfuld og venlig. Og lønnen er god. Men livet er aldrig så enkelt, og mindre end 24 timer efter Reba er
løsladt, opsøges hun af en af sine gamle “venner”. Læserne kan forvente det uventede af Sue Grafton, og “R
for rikochet” er ingen undtagelse. En kompleks og klog hvidvaskning af penge er blot et dække for en roman,
der handler om kærlighed: kærlighed der er gået galt, kærlighed der er forrådt, kærlighed der er blevet nægtet.
Og kærlighed der sejrer. For Reba Lafferty er kærlighedens morale klar: Nogle gange får du hvad du giver, og

andre gange vinder de gode, selv når de taber.
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hjulpet hende ud af de mange kniber med lovgivningen, som hun har
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blive prøveløsladt efter at have afsonet 22 måneder af en fire års
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spil. Det ligner en enkel opgave for Kinsey Millhone: babysitte Reba
indtil hun finder formen, og sørge for at hun følger alle kravene for



sin prøveløsladelse. Måske en uges arbejde. Ikke noget særligt –
kvinden synes angerfuld og venlig. Og lønnen er god. Men livet er
aldrig så enkelt, og mindre end 24 timer efter Reba er løsladt,

opsøges hun af en af sine gamle “venner”. Læserne kan forvente det
uventede af Sue Grafton, og “R for rikochet” er ingen undtagelse. En
kompleks og klog hvidvaskning af penge er blot et dække for en
roman, der handler om kærlighed: kærlighed der er gået galt,
kærlighed der er forrådt, kærlighed der er blevet nægtet. Og

kærlighed der sejrer. For Reba Lafferty er kærlighedens morale klar:
Nogle gange får du hvad du giver, og andre gange vinder de gode,

selv når de taber.
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