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BESKRIVNING

USA har fört ett krig mot Mexikos knarkkarteller i över 40 år, i Mexiko. Nu har kriget kommit hem. En av
de riktigt stora amerikanska berättarna är tillbaka Hyllad av Stephen King, James Ellroy och Lee Child Av
författaren till den hyllade polisromanen Styrkan. Vad ska man göra när alla gränserna suddats ut? När
man inte längre vet vilken sida man tillhör? Art Keller har befunnit sig i frontlinjen i USA:s längsta
konflikt i över fyra decennier. Hans besatthet av att fånga in Sinaloakartellens ledare Adán Barrera har
kostat honom människor som han älskat, och en bit av hans själ. Efter att ha arbetat på fältet som agent får
Keller en nyckelroll i de förenta staternas nya strategi i kriget mot den illegala droghandeln, The War on
Drugs. Keller inser snart att kartellen inte tappat i styrka trots att den tappat sin ledare, Barrera. I stället
trappas kriget upp på alla fronter, och når till slut in i maktens korridorer i Washington. Don Winslow
målar upp en omskakande berättelse om hämnd, korruption och rättvisa. Muren är ett naket porträtt av det
moderna USA, och en gastkramande thriller. "the must-read book of the decade."- The Real Bookspy "En
av världens bästa thrillerförfattare."- Esquire "Winslow är en mästare." - Michael Connelly "En av vår tids
mest kraftfulla författare."- Jens Lapidus ***DON WINSLOW är född i New York och bor i Kalifornien.
Han har jobbat som journalist och privatdetektiv och gett ut 20-talet romaner som publicerats i 28 länder.
Savages (2010) fi lmades av Oliver Stone och 2018 köpte Ridley Scott (Thelma & Louise, Gladiator)
rättigheterna till att filmatisera Winslows senaste bok Styrkan. Hans tidigare böcker om USA:s krig mot
drogkartellerna i Mexiko. The Power of the Dog och The Cartel, kom ut 1995 respektive 2015. Även
Muren ska filmatiseras, med Ridley Scott som regissör.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Restaurang Kina Muren Örebro Välkommen till Restaurang Kina Muren

Lyxbuffé. SEK {{data.lux.price}} Barn under 10 år SEK {{data.lux.children}} {{data.lux.text}}

Kinesiska muren | Historia | SO-rummet

För att stoppa den illegala invandringen vill Donald Trump bygga en mur mot Mexiko - men det finns
redan en 100 mil lång barriär. DN har besökt gränslandet.

Berlinmurens historia | Popularhistoria.se

Soldater tog sig över till väst. En och annan östberlinare försökte ta sig över den framväxande muren,
ibland med framgång, ibland med katastrofal följd.
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