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BESKRIVNING

Doc McCoys skicklighet som brottsling vet nästan inga gränser. Men inte ens för McCoy finns det något
sådant som ett perfekt bankrån - inte utan en perfekt flykt.På grund av en förrädisk och klumpig partner får
bankrånet i stället förödande konsekvenser. Ett enda litet misstag kastar Doc McCoy rakt in i ett helvete
präglat av blod, svek och kaos - till brädden fyllt av våld och bristande lojaliteter - där ingen handling är
utan baktanke.Getaway är boken som alla andra bankrånsskildringar måste mäta sig mot. Såväl Steve
McQueen och Alec Baldwin har axlat rollen som Doc McCoy på vita duken. Men det är mest av allt Jim
Thompsons mörka, skitiga prosa som gör Getaway till ett sådant mästerverk i sin genre.I översättning av
Inge R. L. Larsson.JIM THOMPSON [1906-1977] föddes i Anadarko, Oklahoma. Han har skrivit ett
trettiotal böcker och räknas, tillsammans med Raymond Chandler och James Ellroy, som en av de främsta
- och mest hårdkokta - noirförfattarna genom tiderna. Modernista ger nu ut Jim Thompsons två största
klassiker: Getaway från 1958 och Grifters från 1963.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Getaway - Home | Facebook

Getaway Rock Festival var en rock-/hårdrocksfestival i Gävle som arrangerades för första gången 8-10
juli 2010. Festivalen hölls i gasklockeområdet som är ...

The Getaway (1994) - Rotten Tomatoes

Huvudsakliga översättningar: Engelska: Svenska: getaway n noun: Refers to person, place, thing, quality,
etc. informal (escape) flykt s : The robber made his ...

getaway.house - Escape From

A remake of the 1972 film that was based on a novel by Jim Thompson, this movie follows the exploits of
a criminal (Alec Baldwin) after his wife (Kim Basinger ...
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