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Stenkoncilet Jean-Christophe Grang\u00e9 Hent PDF Den 30-årige Diane er tidligt blevet udsat for et

overfald, der har mærket hende så dybt, at hun ikke udholder tanken om fysisk berøring. På den anden side er
hun lidenskabeligt optaget af vilde dyrs jagtadfærd - og så dyrker hun en asiatisk kampsport. Diane adopterer
en lille dreng, Lucien. Få uger efter ankomsten til Paris kommer Lucien ud for en bilulykke, der viser sig at
være et mordforsøg. Hermed indleder Diane sin hallucinerende jagt på sandheden. Aldrig før har hun kæmpet
med næb og kløer for et andet menneske. De dramatiske begivenheder åbner en sprække i Dianes mentale
forsvarsværker. Hun finder ud af, at Lucien stammer fra et nomadefolk i Mongoliets mest ufremkommelige

tajga. Diane rejser til Rusland og får færten af et verdensomspændende komplot, hvori Lucien, atomforskning
og mongolsk shamanisme spiller en afgørende rolle. Ringen sluttes i ødemarken; her mødes shamanerne til en
skæbnesvanger rådslagning: Stenkoncilet. Et møde, som kræver en hunløves styrke.   Pressen skriver: ”

Umanerligt spændende” - Bo Bjørnvig, Weekendavisen ”Der [er] action og mystik, fart og tempo, spænding
og gys for alle pengene, hvad enten man tæller dem i kroner og øre, euro og cent.” - Bo Tao Michaëlis,

Politiken

 

Den 30-årige Diane er tidligt blevet udsat for et overfald, der har
mærket hende så dybt, at hun ikke udholder tanken om fysisk

berøring. På den anden side er hun lidenskabeligt optaget af vilde
dyrs jagtadfærd - og så dyrker hun en asiatisk kampsport. Diane
adopterer en lille dreng, Lucien. Få uger efter ankomsten til Paris

kommer Lucien ud for en bilulykke, der viser sig at være et
mordforsøg. Hermed indleder Diane sin hallucinerende jagt på

sandheden. Aldrig før har hun kæmpet med næb og kløer for et andet
menneske. De dramatiske begivenheder åbner en sprække i Dianes
mentale forsvarsværker. Hun finder ud af, at Lucien stammer fra et



nomadefolk i Mongoliets mest ufremkommelige tajga. Diane rejser
til Rusland og får færten af et verdensomspændende komplot, hvori

Lucien, atomforskning og mongolsk shamanisme spiller en
afgørende rolle. Ringen sluttes i ødemarken; her mødes shamanerne

til en skæbnesvanger rådslagning: Stenkoncilet. Et møde, som
kræver en hunløves styrke.   Pressen skriver: ” Umanerligt

spændende” - Bo Bjørnvig, Weekendavisen ”Der [er] action og
mystik, fart og tempo, spænding og gys for alle pengene, hvad enten
man tæller dem i kroner og øre, euro og cent.” - Bo Tao Michaëlis,

Politiken
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