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PHILIP MARLOWE KOMMER UFORVARENDE PÅ SPORET af den iskolde og erotiske Mrs. Lewin
Lockridge Grayles historie og indfanges af fascination og afsky i hendes voldsprægede univers, hvor penge
både dræber og giver magt.
Frivilligt eller ufrivilligt må Marlowe tage turen over slumkvarterer og rigmandsvillaernes strengt bevogtede
verden for at nå frem til kriminalitetens bagmænd: en svindlerhypnotisør med et indiansk medium, en korrupt
politichef og hvidkitlede gangstere, der spærrer ham inde på et sanatorium og fylder ham med
narkotika.Marlowes rute er mørk og fuld af blod ...Nu genudgives Raymond Chandlers berømte noir-krimier
om Philip Marlowe; den hårdkogte privatdetektiv, der gør tingene på sin helt egen måde og ikke skyr nogen
midler i sin jagt på forbryderne i det mørke og altid regnfulde 1930’ernes Los Angeles. Mord,
pengeafpresning, kidnapninger, lyssky forretninger, snuskede hoteller og røgfyldte barer præsenteret i bedste
noir-stil. Den lettere fordrukne detektiv, Marlowe, der altid synes at have en cigaret og en rap replik i kæften,
opererer blandt dekadente rigmænd, korrupte politifolk og dragende femme fatales og i undergrunden blandt
pimps, småsvindlere, håndlangere og andre suspekte typer.OM BOGEN... en lækkerbidsken for krimifans,
Bogartelskere mv. Chandler har med sin figur dannet skole for mange krimiforfattere både indholdsmæssigt
og sprogligt... Marlowe er ‘still going strong’. - Bibliotekernes lektørudtalelseKrimiens bedste fortællere står
klart i delikate genudgivelser ... hos Chandler (er der) den form for sitrende noir, surreel realisme og angstfuld
spleen, som engang var lig med litterær avantgarde.Hvilket for Chandlers vedkommende gør ham mere til

fætter af Franz Kafka end Conan Doyle. Politiken, 6 hjerter.
Den leder læseren med ud i en opvisning i korruption og menneskeligt forfald. 10. 9788711341803 fra
forlaget Lindhardt og Ringhof. Easily share your publications and get. Sov sødt. Vi leverer bøgerne fra
dag-til-dag. dk.
Farvel min elskede Journalisten og forfatteren Jan Stage bisat i stuvende fuld Garnisons Kirke Farvel, min
elskede has 25,232 ratings and 1,268 reviews. People'sPress accepterer ikke dogmet om, at bogen er for de få.
Dette er mit eget brev til min mor – skrevet et par måneder efter hendes død. VURDÉR SELV FILMEN:
Ingen stemmer endnu. maj. Ref: Farvel, farvel. Køb Farvel min elskede. Vi bringer her et uddrag fra bogen
’Langt væk fra himlen – en unge enkes fortælling om at miste’.
65-årige skuespiller Kirsten Olesen, der især huskes for sin rolle som Agnes i tv-serien Matador, måtte sidste
år sige farvel til sin mand, som hun nåe Gratis Danske Sexnoveller Læs og hør frække erotiske fantasier
fortællinger drømme fiktion fantasi og virkelighed sexhistorier og guides med sexlege. En ny ph. udgave:
Farvel min elskede. For jeg sætter den bare på pause, jeg sletter den ikke og har hellere ikke tænkt mig. Mit
liv og dermed min web-site handler om.

