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BESKRIVNING

Det är tidig morgon i en amerikansk stad som har drabbats hårt av den senaste finanskrisen. Kön med
frusna arbetslösa män och kvinnor ringlar lång utanför hallarna där en jobbmässa snart ska öppna. Men
innan portarna hinner slås upp dyker lyktorna på en bil upp i dimman. En ensam förare plöjer rakt genom
människohopen i en stulen Mercedes. Åtta människor dör, femton skadas.Månader senare kan den
nypensionerade och deprimerade kriminalaren Bill Hodges fortfarande inte släppa fallet med "Mr
Mercedes", mördaren som lyckades fly. Så får han ett brev från någon som påstår sig vara gärningsmannen.
Hodges inser att Mr Mercedes kan slå till igen. Tillsammans med två oväntade medhjälpare ger han sig in i
en farlig katt-och-råtta-lek i kamp mot klockan. Ska han lyckas förhindra en ny katastrof?Mr Mercedes är
Stephen Kings första renodlade thriller och en hyllning till den hårdkokta noir-genren."På ett plan är Mr
Mercedes ett mästerligt konstruerat exempel på den klassiska kamp-mot-klockan-thrillern. På ett annat är
det en roman med djup och karaktär, genomsyrad av all den briljans som King förgyller sin roman med.
Detta är en bedrift, rik, klangfull och utomordentligt läsvärd av en man som kan skriva i vilken genre han
än väljer."The Wall Street JournalÖversättare:Boo Cassel,Omslagsformgivare:Miroslav Sokcic
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mr. Mercedes - Rotten Tomatoes

Bild 1 av 2 "Det är just i skildringen av det vardagliga som Stephen King är som bäst", skriver Lotta
Olsson. I "Mr Mercedes" överger Stephen ...

Stephen King: "Mr Mercedes" - DN.SE

Mr. Mercedes has 187,129 ratings and 14,545 reviews. Kemper said: Warning! Some Stephen King fans
(Of which I am one.) may be angered by this review and ...

Stephen King-serien "Mr. Mercedes" är mycket lovande | MovieZine

Watch the new season of Mr. Mercedes, an AUDIENCE Network Original Series. Season 2 premieres
August 22. Get the latest clips and full episodes from AT&T.
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