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BESKRIVNING

NOMINERAD TILL BÄSTA ÖVERSATTA KRIMINALROMAN AV SVENSKA
DECKARAKADEMIN 2017!Utanför ett knarklangarhus i ett av Los Angeles slumkvarter står
femtonårige East och håller vakt. Det är hans jobb, och han är bra på det. Pålitlig och uppmärksam. En dag
går dock någonting fel, och East hinner inte varna innan polisen stormar huset och griper alla som är
därinne. Verksamheten stängs ned och i stället får East ett helt annat uppdrag. Tillsammans med ett gäng
andra tonårskillar, däribland hans trasslige lillebror Ty, ska han åka till Wisconsin och döda en domare.
Utrustade med endast en karta, en rulle kontanter och ett vapen de egentligen inte borde ha, rullar de iväg
på en roadtrip rakt in i hjärtat av Amerikas vita jordbruksdistrikt. För East, som aldrig varit utanför
kvarteret där han föddes, blir det en livsavgörande resa som tvingar honom att ta reda på sanningar både
om var han kommer ifrån och vem han egentligen vill vara.Dodgers är en prisbelönt och originell
spänningsroman, samtidigt som den är en gripande, litterär skildring om att överleva, passa in och växa
som människa.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dodgers - MLB News

A.J. Pollock talks about joining the Dodgers, the reception he's received from fans and his goals for the
upcoming season at FanFest About Major League Baseball ...

Dodger Stadium | Los Angeles Dodgers

View the latest Los Angeles Dodgers news, scores, schedule, stats, roster, standings, players, fantasy
leaders, rumors, videos, photos, injuries, transactions and ...

Los Angeles Dodgers Baseball News, Schedule, Roster, Stats

Visit ESPN to view the Los Angeles Dodgers team schedule for the current and previous seasons
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