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BESKRIVNING

Spero Lucas har ett nytt yrke. Sedan han kom hem från kriget i Irak har en brottsmålsadvokat anlitat
honom för särskilda undersökningar. Lucas är bra på det, och har skapat sig en speciell nisch: att leta upp
och återta stöldgods, utan att ställa obekväma frågor. Bara han får sin andelfyrtio procent.När en mäktig
knarkboss anlitar Lucas för att ta reda på vem som stulit från hans verksamhet är det hans största uppdrag
hittills. Riskerna är avsevärda, liksom den hägrande betalningen. Men innan Lucas har lyckats hitta det
stulna knarket har han trasslat in sig i en värld av män vars omoral och våldsamhet får marken att börja
rämna omkring honom. Han inser att faran han utsatt sig för inte längre bara gäller honom själv, utan
också de människor han älskar.Andelen är den första boken i en ny serie kriminalromaner av George
Pelecanos med Irak-veteranen Spero Lucas i huvudrollen.GEORGE PELECANOS [f. 1957] är en av vår
tids stora kriminalromanförfattare. Han är också känd som medförfattare och producent till den
prisbelönta tv-serien The Wire.»Kanske den bästa nu levande kriminalromanförfattaren.« STEPHEN
KING»Vilken återkomst! Hårdkokt och noir men samtidigt en mänsklig och kärleksfull berättelse om
människor som försöker hantera det liv de fötts till Andelen måste vara det bästa som Pelecanos skrivit.«
BENGT ERIKSSON, KRISTIANSTADSBLADET»Miljön, berättartempot, den intelligenta rösten bakom
denna hårdkokta story med udd av samhällskritik håller läsaren fången.« KOMUNALARBETAREN»Den
som gillar tv-serien The Wire gillar också Andelen. En riktigt bra roman.«
ÖSTERSUNDSPOSTEN»Varje gång jag läser någon av Pelecanos romaneroch Andelen kan vara den
bästa hittillskänner jag vördnad och ett styng av avundsjuka.« DENNIS LEHANE»Det är en hårdkokt
berättelse, en sorts western där allt dras mot den oundvikliga revolverduellen på öppen gata, fast här
aningen maskerad till modern noir. Och en historia där staden har lika stor betydelse som de människor
som verkar i den.« PER MAGNUSSON, DAST MAGAZINE»Mr Pelecanos tillhör en liten krets författare
som vidgat kriminalromanens gränser och tagit in den på litteraturens område.« NEW YORK
TIMES»Pelecanos böcker bränner sig in i hjärnan på dig som inga andra.« WASHINGTON POST
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Andelen behöriga gymnasielärare ökar - Uppsala - UNT.se

Andel, substantiv. . Böjningar: andel, andelen, andelar, andelarna. Engelska: allotment

Andelen, delen och det hela - Procent (Åk 7, 8, 9, Ma 1 ...

Aktuella frågor 17 december 2018 04:00 Debattinlägg: "Kommer utökningen av andelen röstberättigade
att fortsätta, eller är Sverige på väg mot en ...

PDF Andelen äldre fortsätter att öka - scb.se

Självmord Andelen självmord i världen mellan åren 1990 och 2016 minskade med en tredjedel. Män är
mer drabbade än kvinnor och kopplingen till social ...
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