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Øje for øje John Grisham Hent PDF I 1980’erne bliver en 10-årig farvet pige brutalt voldtaget af to hvide
mænd i Mississippi. De bliver fanget og stillet for retten, men pigens far skyder dem ned, da de forlader det
indledende retsmøde. Den unge, idealistiske advokat Jake Brigance påtager sig forsvaret af faderen, men er
oppe mod meget hårde odds i en sag, hvor både Ku Klux Klan og de sorte borgerrettighedsbevægelser

mobiliserer.
Derved åbnes op for de racekonflikter, som altid har luret under overfladen i den lille sydstatsby, og sagen

begynder nu også at få store personlige konsekvenser for Brigance ...

OM FORFATTEREN
John Grisham er en af de mest succesfulde spændingsforfattere nogensinde. Hans baggrund som advokat har

givet inspiration til hans bøger, hvor retssystemet altid indgår som en del af plottet.

Inspirationen til Øje for øje fik han i retssalen. Han overværede en vidneforklaring fra en 12-årig pige, der var
blevet voldtaget. Det berørte ham dybt, og episoden fik ham til at tænke over, hvad der ville være sket, hvis
pigens far havde grebet til selvtægt overfor voldtægtsmanden. Den overvejelse førte til bogen Øje for øje.
Bogen blev afvist 28 steder, før et lille ukendt forlag besluttede at trykke den i oplag på 5.000 eksemplarer.
Det var ikke nogen stor succes, men Grisham var allerede begyndt at skrive sin næste bog, og denne gang var
der for alvor bid. Firmaets mand, som bogen kom til at hedde, blev udgivet i 1991. Herefter lå den på New
York Times’ bestsellerliste i 47 uger. Det hårde arbejde havde båret frugt. Øje for øje blev genudgivet, og
denne gang blev også den en bestseller. Siden succesen har Grisham været fuldtidsforfatter. Han har udgivet
en roman om året, og hver eneste af dem har været bestsellere. Der er over 250 millioner trykte eksemplarer af

hans bøger i omløb, og han er blevet oversat til 29 forskellige sprog.

PRSSEN SKREV
Selv om det er en debutroman, og Grisham endnu ikke her har finpudset talentet, er den meget velskrevet og
ikke mindst spændende. I forordet nævner forfatteren, at der er en del selvbiografiske træk i Brigance, og det
mærkes at bogen er skrevet med stor social indignation og meget hjerteblod. Bogen er (selvfølgelig) også

filmatiseret under titlen A time to kill - Bibliotekernes lektørudtalelse

Den er ufatteligt god. Man lever sig helt ind i den, og man får virkelig følelsen af selv at være en del af
dramaet. Man føler virkelig med Carl Lee og hans familie! Øje for øje gjorde at jeg begyndte at læse flere

bøger af John Grisham - saxo.com

Ud fra trappen springer manden og pludselig er der panik, dette er grunden i hele fortællingen. En fortælling
om en mands kamp mod det, han mener er uretfærdigheden i det amerikanske retssystem. En fantastisk bog

om en fars kamp for retfærdighed. Nyd den, endnu et mesterværk er skrevet. - saxo.com

 

I 1980’erne bliver en 10-årig farvet pige brutalt voldtaget af to hvide
mænd i Mississippi. De bliver fanget og stillet for retten, men pigens
far skyder dem ned, da de forlader det indledende retsmøde. Den
unge, idealistiske advokat Jake Brigance påtager sig forsvaret af

faderen, men er oppe mod meget hårde odds i en sag, hvor både Ku
Klux Klan og de sorte borgerrettighedsbevægelser mobiliserer.
Derved åbnes op for de racekonflikter, som altid har luret under
overfladen i den lille sydstatsby, og sagen begynder nu også at få

store personlige konsekvenser for Brigance ...

OM FORFATTEREN
John Grisham er en af de mest succesfulde spændingsforfattere



nogensinde. Hans baggrund som advokat har givet inspiration til
hans bøger, hvor retssystemet altid indgår som en del af plottet.

Inspirationen til Øje for øje fik han i retssalen. Han overværede en
vidneforklaring fra en 12-årig pige, der var blevet voldtaget. Det
berørte ham dybt, og episoden fik ham til at tænke over, hvad der
ville være sket, hvis pigens far havde grebet til selvtægt overfor

voldtægtsmanden. Den overvejelse førte til bogen Øje for øje. Bogen
blev afvist 28 steder, før et lille ukendt forlag besluttede at trykke
den i oplag på 5.000 eksemplarer. Det var ikke nogen stor succes,
men Grisham var allerede begyndt at skrive sin næste bog, og denne
gang var der for alvor bid. Firmaets mand, som bogen kom til at
hedde, blev udgivet i 1991. Herefter lå den på New York Times’

bestsellerliste i 47 uger. Det hårde arbejde havde båret frugt. Øje for
øje blev genudgivet, og denne gang blev også den en bestseller.

Siden succesen har Grisham været fuldtidsforfatter. Han har udgivet
en roman om året, og hver eneste af dem har været bestsellere. Der
er over 250 millioner trykte eksemplarer af hans bøger i omløb, og

han er blevet oversat til 29 forskellige sprog.

PRSSEN SKREV
Selv om det er en debutroman, og Grisham endnu ikke her har
finpudset talentet, er den meget velskrevet og ikke mindst
spændende. I forordet nævner forfatteren, at der er en del

selvbiografiske træk i Brigance, og det mærkes at bogen er skrevet
med stor social indignation og meget hjerteblod. Bogen er
(selvfølgelig) også filmatiseret under titlen A time to kill -

Bibliotekernes lektørudtalelse

Den er ufatteligt god. Man lever sig helt ind i den, og man får
virkelig følelsen af selv at være en del af dramaet. Man føler virkelig
med Carl Lee og hans familie! Øje for øje gjorde at jeg begyndte at

læse flere bøger af John Grisham - saxo.com

Ud fra trappen springer manden og pludselig er der panik, dette er
grunden i hele fortællingen. En fortælling om en mands kamp mod
det, han mener er uretfærdigheden i det amerikanske retssystem. En
fantastisk bog om en fars kamp for retfærdighed. Nyd den, endnu et

mesterværk er skrevet. - saxo.com
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