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BESKRIVNING

Utsedd till årets bästa översatta deckare av Svenska Deckarakademin! "En knockout", "ett suggestivt
språk" och "psykologiskt djup i alla karaktärer". Ett "litterärt bombnedslag" med "fantastiskt omslag" som
"hade vunnit [Augustpriset] nästa år". Magnus Utvik, SVT Gomorron TRUE DETECTIVE-författarens
succéroman! Galveston är en mästerlig noir, en hårt flätad väv av tuffa miljöer, bräckliga huvudkaraktärer
och en ständig kamp mot makterna. Samma dag som Roy Cady får ett illavarslande cancerbesked av sin
läkare, inser han att hans bossen brutal lånehaj och barägarevill se honom död. Någonting som påstås vara
ett rutinuppdrag är i själva verket en dödsfälla för Roy, men när röken lagt sig är det han som lever och
hans mördare som ligger kvar. Men kvar på platsen och i högsta grad vid liv är också Rocky, en ung kvinna
med trasigt förflutet. Efter att ha hämtat upp Rockys lillasyster flyr trion från New Orleans till Galveston,
Texas, i ett fåfängt försök att undkomma sina fiender.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Galveston - Movie Trailers - iTunes

Zillow has 942 homes for sale in Galveston TX. View listing photos, review sales history, and use our
detailed real estate filters to find the perfect place.

Galveston by Nic Pizzolatto - Goodreads

Roy (Ben Foster, Hell or High Water) is a heavy-drinking criminal enforcer and mob hit man whose boss
set him up in a double-cross scheme. After killing his would-be ...

Galveston (film) - Wikipedia

Galveston is a 2018 American thriller film directed by Mélanie Laurent. It is written by Nic Pizzolatto
under the pseudonym Jim Hammett based on his novel of the ...
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Galveston

https://www.bo-fi.club/?p=GALVESTON&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GALVESTON&ln=se
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