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BESKRIVNING

Utsedd till årets bästa översatta kriminalroman av Svenska Deckarakademin! New Orleans 1919. Den
beryktade seriemördaren Yxmannen sätter skräck i staden med sina bestialiska mord. Kriminalinspektör
Michael Talbot utreder fallet men har svårt att hitta ledtrådar. Dessutom bär han på en hemlighet, som till
intet pris får komma ut. Luca DAndrea, Michaels tidigare chef, har fått i uppdrag av maffian att ta reda på
vem Yxmannen är. Nittonåriga Ida jobbar som sekreterare hos en privatdetektiv, och när hon snubblar över
ledtrådar som kan leda till avslöjandet av Yxmannens sanna identitet kan hon inte låta bli att på egen hand
försöka utreda mysteriet. Yxmannen bygger på de händelser som skakade New Orleans mellan 1918 och
1919, då en seriemördare härjade i staden. De brev som förekommer i romanen är autentiska och tros ha
skrivits av den verklige Yxmannen. "Ray Celestin levererar med Yxmannen en strålande debut inom den
historiska kriminalroman-genren. Intriger, mustiga miljöer, tidsstämningar och persongallerierdär fakta
och fiktion varvas lekfulltskildras med en utsökt hantverksskicklighet. Detta är läsvärd historisk
kriminalnoir med en skärpa och tyngd som en nyslipad yxas vassa egg." BTJ, Henric Ahlgren "Yxmannen
är ett mästerverk, enligt min mening inte bara den absolut bästa till svenska översatta spänningsromanen i
år utan också på flera år!" Dast "Lysande skildring av en stad som kokar av motsättningar." DN
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Yxmannen - Southside Stories

Årets bästa översatta deckare 2016 enligt Svenska deckarakademin! Året är 1919 och en seriemördare
härjar på New Orleans gator. Gång på gång slår yxmannen ...

- Yxmannen i New Orleans - densvartadahlian.blogg.se

Under lördagskvällen uppgav jourhavande utredningsbefäl Claes Solid att yxmannen ännu inte hittats. -
Det har arbetats med ärendet under dagen, men ...

Yxmannen (Bok) (327577263) � Ginza på Tradera

Pris: 216 kr. inbunden, 2016. Tillfälligt slut. Köp boken Yxmannen av Ray Celestin (ISBN
9789188153418) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb ...
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