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BESKRIVNING

Utnämnd till Årets Bästa Översatta Kriminalroman 2018 av Svenska Deckarakademin»Superb.« Ken
Follett»En briljant mix av brottslighet, hemligheter och amerikansk historia. Utmärkt underhållning.«
Stephen King Hyllad kriminalroman som skildrar den rasistiska Södern. Atlanta 1948. På ena sidan
tågrälsen ligger det rika, vita grannskapet och på andra sidan ligger Darktown. Här bor nästan bara
afroamerikaner och det är detta område som stadens första svarta polisstyrka får i uppdrag att bevaka. När
en fattig svart kvinna mördas i Darktown efter att ha setts tillsammans med en vit man är det ingen som
bemödar sig om att hitta den skyldige. Förutom Boggs och Smith, två svarta poliser med skilda
bakgrunder. De kommer att riskera både sina jobb och sina liv i jakten på mördaren. Thomas Mullens
kritikerrosade kriminalroman Darktown är en suggestiv, smart och komplex historia som blottlägger det
rasistiska Södern. Boken har samma sociala och moraliska patos som svenska läsare kan möta i Dennis
Lehanes och James Ellroys böcker. Pressröster om boken: »När Mullen skulpterar sitt våldsamma och
överraskande kriminaldrama hänger den strukturella rasismen lika tung i luften som sydstaternas
obevekliga sommartemperaturer. Det är en fängslande berättelse om korruption och känsliga allianser,
buren av Mullens enastående förmåga att beskriva hur enkelt segregation kan finna rum i ett demokratiskt
samhälle.« Bibliotekstjänst»En oerhört skickligt berättad historia om ett samhälle marinerat av rasism.«
Yukiko Duke»En thriller med politisk kraft rasismen och orättvisorna känns rent fysiskt när man läser
både spännande och lärorikt.« C-G Karlsson, SVT Go'kväll »Först blev jag arg, pga den vidriga rasism
som drabbar två svarta poliser i Atlanta på 40-talet. Sen drogs jag mer och mer in i en sällsynt
välkonstruerad kriminalberättelse. Till sist blev jag BESATT av att läsa, läsa, läsa fram till upplösningen.
Rekommenderas!« Pekka Heino»Intrigen är så skickligt konstruerad att den håller mig på helspänn hela
tiden ... Gillar att den är så autentisk och hämtar stoff från verkligheten och väver in på ett snyggt sätt.
Boken är fantastiskt bra, LÄS!« Bloggen Fru E:s böcker»En väldigt välskriven historielektion, som aldrig
blir tråkig ... miljöerna är otroligt levande ... Läs den, helt enkelt.« Vargnatts bokhylla»En mörk berättelse
om stadens orättvisor, och om hur det utanför staden kunde vara ännu värre.« Dagens Nyheter»Magnifik
och chockerande.« Sunday Times »Skriven med en rasande passion som kommer att överväldiga dig.« The
New York Times Book »Mullen är en mästare på att få ihop berättelsens olika delar och på att överraska
läsaren.« Washington Post »Den här bladvändaren liknar James Ellroy i sina bästa stunder.« Publishers
Weekly »En del böcker bildar, andra underhåller. Thomas Mullens Darktown är en av få böcker som gör
både och.« Huffington post  
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Darktown - Thomas Mullen - böcker (9789175457062) | Adlibris Bokhandel

Köp Darktown (Re-issue 2013) på CDON.COM. Låga priser och snabb leverans.

Darktown / E-bok

Darktown has 5,217 ratings and 891 reviews. Paromjit said: This is a superb and wonderful read. It is
bleak, atmospheric and relentless in the horrors of...

Boktipset - Darktown

Utnämnd till Årets Bästa Översatta Kriminalroman 2018 av Svenska Deckarakademin »Superb.« Ken
Follett »En briljant mix av brottslighet, hemligheter och ...
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