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BESKRIVNING

Kriminalinspektör Denny Malone leder en elitstyrka som bekämpar gäng, droger och vapen i New York. I
arton år har han stått på frontlinjen och gjort allt som krävs för att överleva i en stad uppbyggd på
ärelystnad och korruption. En stad där ingen är ren - inte ens Malone själv. Tillsammans med sin partner
har han stulit kontanter och droger för miljontals dollar. När han fastnar i en fälla och pressas av den
federala polisen tvingas Malone välja vem han ska svika: sina yrkesbröder, poliskåren, sin familj eller
kvinnan han älskar - samtidigt som staden kokar av en etnisk konflikt som hotar att förgöra dem alla. Don
Winslow är en av vår tids mest kraftfulla författare. Jens LapidusI Styrkan möter den febriga intensiteten
från Martin Scorseses Maffiabröder den komplexa tv-serien The Wire.Markus Larsson,
AftonbladetStyrkan är fascinerande, en triumf. Tänk Gudfadern med med poliser. Stephen King *** DON
WINSLOW har skrivit tjugo kritikerrosade och bästsäljande romaner, och belönats med priser som
Raymond Chandler Award, LA Times Book Prize och Ian Fleming Silver Dagger. Tidigare har han bland
annat jobbat som journalist och privatdetektiv. Idag bor han i Kalifornien med sin fru.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Uppgifter: USA kallar hem halva styrkan från Afghanistan | SVT Nyheter

Nationella insatsstyrkan (NI) är en insatsstyrka inom den svenska Polismyndigheten avsedd att hantera
svåra och farliga situationer då människors liv är i fara ...

Styrkan - Böcker - CDON.COM

Att vara uthållig är bra för en skidåkare, det vet vi alla. Men vad innebär det och hur tränar man sin
uthållighet? Vi har pratat uthållighet med Magnus ...

Villa Mariposa: Styrkan av att ha räven som följeslagare

Styrkan åker på larm om containerbrand, som släcktes med vatten från tankbil.
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STYRKAN
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