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BESKRIVNING

Lorenzo Brown, villkorligt frigiven efter att ha åkt dit för langning, är stolt över sitt jobb som inspektör
för Djurskyddsföreningen. Han åker runt i Washingtons slum och letar efter misskötta hundar ?utsvultna,
smutsiga eller tränade att döda. Känslan av att kunna vara till någon nytta och stödet från övervakaren och
vännen Rachel Lopez är det enda som hindrar honom från att återigen fastna i spelet om snabba pengar och
droger.När så ett fullskaligt gängkrig bryter ut på gatorna, den sortens krig som suger ner alla som råkar
komma för nära, behöver Lorenzo all hjälp han kan få av Rachel för att hålla sig utanför. Men hon har sina
egna problem ?på dagtid är hon en ansvarstagande övervakare men på nätterna jagar hon sprit och sex.
Rachel börjar få allt svårare att hantera sitt dubbelliv, och Lorenzo tvingas inse att han ensam måste ta tag
i situationen.George P Pelecanos fortsätter sin undersökning av Washingtons bakgator och undre liv i den
nya boken Drama city."Gripandeglödheten uppseendeväckande och knivskarp roman."New York
Times"Pelecanos har den förstklassige författarens förmåga att underhålla dig och krossa ditt hjärta på
samma sida."NewsweekÖversättning Eva JohanssonGeorge P Peleconos föddes 1957 och är bosatt i
Washington D.C. Han är författare till ett antal uppmärksammade böcker om bl.a. privatdetektiven Derek
Strange.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Drama City - Watch Korean drama online, Korean drama English subtitle

Drama City has 2,326 ratings and 198 reviews. Orsodimondo said: DRAMA CITYPiacevole sorpresa
Pelecanos.Lo si incrocia in quei contesti e ambiti, e prem...

City Hall drama | Watch City Hall drama online in high quality

Description: City Hunter' is an original script based on the world-famous novel by Japan's Tsukasa Hojo.
Since it became public that Korea would be the first ...

Sex and the City (TV Series 1998-2004) - IMDb

Drama City [George P. Pelecanos] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Lorenzo
Brown loves his work. In his job as an officer for the Humane Society ...
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DRAMA CITY

https://www.bo-fi.club/?p=DRAMA%20CITY&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DRAMA%20CITY&ln=se
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