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Grill Ib Michael Hent PDF En ultrasamtidsroman om krig og kærlighed. En thriller og politisk statement i ét.
Lyskunstneren Grill bor i København, hvor hun opfører sine kunstværker på himlen over byens tage. En dag
møder hun pigen René, som fortæller hende om et fantastisk kærlighedseventyr hun har oplevet med en

dansk-arabisk mand i Yemen. De to bliver gode veninder, og da de opdager, at manden fra Yemen er blevet en
del af Irak-krigen og taget som gidsel af araberne, går det pludselig op for Grill, at også hun kender denne

mand. "GRILL er skrevet på vild blanding af fantasi og raseri. Et voldsomt underholdende Ib Michael-miks."
JOHN CHRISTIAN JØRGENSEN, EKSTRA BLADET "Ib Michaels nye roman er en eksplosiv

energiudladning med et så alvorligt ærinde som verdensfred på hjerte." CHRISTA LEVE POULSEN,
BØRSEN "Ib Michaels thriller er af typen, der får læseren til at hænge på fra først til sidst." KAREN

SYBERG, INFORMATION "På mange måder en både vedkommende og velkommen bog, Ib Michael har
skrevet. Det er befriende, at en dansk forfatter tager livtag med det aktuelle og engagerer sig i tidens store

spørgsmål og tragedier." PER KROGH HANSEN, BERLINGSKE TIDENDE
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