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politianklager Harry V. Kyhn af kræft og beslutter at trække sig tilbage til et ensomt eksil i den franske del af
baskerlandet. I Pyrenæernes skønne bjerghøjland vil han helbrede sig selv for sit onde – men rodes hurtigt ind
i et fantasifuldt og livsfarligt komplot, da han møder den anløbne fondsdirektør Frederik Lehmann i Biarritz

og lokkes til at arbejde for ham som falsk privatdetektiv. Lehmanns fjende, den russiske oligark Boris
Hadirov, truer den danske direktør med fallit og fængsel, og Kyhn får til opgave at uskadeliggøre russeren.
Men Boris Hadirov er en giftig person. Og i bestræbelsen på at få ram på ham må privatdetektiven vove sig

ind i en labyrint af kyniske forbrydelser – fra mord, børneprostitution og bedrageri til de uopklarede
brandattentater og røverier mod den danske maler Kurt Trampedach, der bor på et bjerg i nærheden af

Biarritz. Det blodige opgør med den kriminelle russer munder ud i et nyt og fortættet opgør med den endnu
mere dødbringende Frederik Lehmann, manden med leen. Det er hovedpersonen Harry V. Kyhn, der med

egne ord fortæller historien om sin indre og ydre proces mod helbredelse, engleprocessen. Men fortæller han
hele sandheden? JP 5 stjerner: “Som sommerferielæsning med en ekstra lille filosofisk sidegevinst vil

”Engleprocessen” fungere glimrende – specielt vel, hvis turen går til Pyrenæerne … Konspirationen fungerer
fint som afsæt for opgøret mellem de to former for kynisme. Det filosofiske bliver aldrig belastende, ligesom
krimiplottet heller ikke driver ind i fortærskede farvande… Westberg skriver rent og lige ud af landevejen”.
Litteratursiden: “Romanen udstiller ganske tankevækkende menneskets iboende griskhed og kynisme, og det
er faktisk ret morsomt, at forfatteren vælger at kalde sine hovedpersoner for Kyhn (kynikeren) og Lehmann

(manden med leen)”
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V. Kyhn af kræft og beslutter at trække sig tilbage til et ensomt eksil
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engleprocessen. Men fortæller han hele sandheden? JP 5 stjerner:
“Som sommerferielæsning med en ekstra lille filosofisk sidegevinst
vil ”Engleprocessen” fungere glimrende – specielt vel, hvis turen går
til Pyrenæerne … Konspirationen fungerer fint som afsæt for opgøret
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belastende, ligesom krimiplottet heller ikke driver ind i fortærskede
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