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Squeeze Play Paul Benjamin Hent PDF Privatdetektiv Max Klein bliver stillet på en af sin karrieres største
opgaver. Han skal redde den tidligere baseball-stjerne George Chapmans liv. Mordtrusler svirrer i luften og
bliver snart erstattet af egentlige hævnmotiver, mødet med en smuk, mystisk kvinde, politiske intriger blandt
New Yorks mest indflydelsesrige personer og mord ... "Austers debut, den hårdkogte detektivroman Squeeze
Play, skrev Auster som 31-årig i forsøget på at skrabe penge hjem til familien. Nu er den her endelig, i sin
egen ret, med Austers navn som diskret skygget skrift under Benjamins på forsiden. Og den er interessant

også uden for denne sammenhæng ... Det er noir, så det oser, det er dybt tilfredsstillende. Lige ud af Raymond
Chandler, også i den typiske billedsætning af den fatale kvinde bag alle viderværdighederne.

Benjamin/Auster skriver lethåndet, med fin fornemmelse for krydrede situationer og udsyrede personer, med
kynisk humor og en forbløffende sikker, kringlet plotkonstruktion ... Og ud fra genren selv er den lydefri

pastiche egentlig mesterværket." - Peter Kierkegaard, Information

 

Privatdetektiv Max Klein bliver stillet på en af sin karrieres største
opgaver. Han skal redde den tidligere baseball-stjerne George

Chapmans liv. Mordtrusler svirrer i luften og bliver snart erstattet af
egentlige hævnmotiver, mødet med en smuk, mystisk kvinde,

politiske intriger blandt New Yorks mest indflydelsesrige personer
og mord ... "Austers debut, den hårdkogte detektivroman Squeeze
Play, skrev Auster som 31-årig i forsøget på at skrabe penge hjem til
familien. Nu er den her endelig, i sin egen ret, med Austers navn
som diskret skygget skrift under Benjamins på forsiden. Og den er
interessant også uden for denne sammenhæng ... Det er noir, så det
oser, det er dybt tilfredsstillende. Lige ud af Raymond Chandler,
også i den typiske billedsætning af den fatale kvinde bag alle



viderværdighederne. Benjamin/Auster skriver lethåndet, med fin
fornemmelse for krydrede situationer og udsyrede personer, med

kynisk humor og en forbløffende sikker, kringlet plotkonstruktion ...
Og ud fra genren selv er den lydefri pastiche egentlig mesterværket."

- Peter Kierkegaard, Information

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Squeeze Play&s=dkbooks

