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Utsedd till årets bästa översatta deckare av Svenska Deckarakademin!
"En knockout", "ett suggestivt språk" och "psykologiskt djup i alla karaktärer". Ett "litterärt bombnedslag"
med "fantastiskt omslag" som "hade vunnit [Augustpriset] nästa år". Magnus Utvik, SVT Gomorron
TRUE DETECTIVE-författarens succéroman! Galveston är en mästerlig noir, en hårt flätad väv av tuffa
miljöer, bräckliga huvudkaraktärer och en ständig kamp mot makterna.
Samma dag som Roy Cady får ett illavarslande cancerbesked av sin läkare, inser han att hans boss en brutal
lånehaj och barägare vill se honom död. Någonting som påstås vara ett rutinuppdrag är i själva verket en
dödsfälla för Roy, men när röken lagt sig är det han som lever och hans mördare som ligger kvar. Men kvar på
platsen och i högsta grad vid liv är också Rocky, en ung kvinna med trasigt förflutet. Efter att ha hämtat upp
Rockys lillasyster flyr trion från New Orleans till Galveston, Texas, i ett fåfängt försök att undkomma sina
fiender.
Akkurat nå er trekkfuglene på vei nordover. Det er en farlig ferd, noe 395 døde fugler i Galveston er et

eksempel på. Vi nevner med stolthet vårt nye Fitness center, med badstu og solarium. Biljard, bordtennis, dart
og sjakk er til stor glede for våre gjester i "Galveston Pub" :).
André Bjerke leser: Med åtte roser, Ordet, Trosartikler, Oppdragerferden, Kjerringa mot strømmen, En
handelsreisendes liv (Søren Sørpå). BOK.
Michel Houellebecq: «Underkastelse» Roman Begrepet snik-islamisering får ny betydning i denne romanen.
266 sider Kr.
349 Cappelen Damm 10 romankupp, 10 krimkupp, 10 barnebokkupp og 10 sakprosakupp! Årets største
boksalg starter på mandag med over 1000 boktitler på tilbud. VGs. Godt oppslagsverk for
kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database The official website of the Galveston Island Convention
and Visitors Bureau. Guides potential visitors to the natural attractions, and special events planned. Galveston
(/ ˈ ɡ æ l v ᵻ s t ən / GAL-viss-tən) is a coastal resort city on Galveston Island and Pelican Island in the U.S.
state of Texas. The community of. The Galveston Police Department's next Citizens Police Academy class
will begin this month on June 29th! If you are interested in becoming a community champion that.

