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Udfordringen Jack Kornbeck Hent PDF En 72-årig præsteenke i Lyngby udlejer et værelse til en ung

studerende og bliver med og mod sin vilje draget ind i det kaos, der hersker i hans sind. En overbevisende
skildring af to mennesker fra hver sin verden, og hvis møde må ende galt. Forfatteren er jurist, men kan

adskilligt mere end sine lovparagraffer. Jyllands-Posten Det er Jack Kornbecks foreløbig bedste roman. Den
leger en smule med at være en psykologisk thriller a la Patricia Highsmiths møder mellem psykopaten og det

flinke menneske. En roman om mennesker i moralske dilemmaer, udfordringer til solidariteten med de
afvigende og respekten for den menneskelige værdighed. Jeg har læst denne roman med stor sympati og

anbefaler den varmt. Harald Mogensen i Politiken Romanen er ikke for dem, som ønsker rap underholdning.
Men den er en isnende, langsommelig og uafrystelig psykologisk skildring af nogle stille eksistenser. En

mærkelig bog. Men langt fra uinteressant og yderst læseværdig. Bo Tao Michaëlis i Berlingske Tidende OM
FORFATTEREN Jack Kornbeck, cand.jur., har udover Udfordringen blandt andet skrevet værkerne Tabet

(1974), Opklaringen (1983), Tilståelsen (1987) og Former for vold (1990).
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