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roman om kærlighed, forræderi og tilgivelse. Om kunst, sandhed og rock‘n‘roll - og om hvad mennesker har

brug for hos hinanden for at overleve ...

Regan Hamilton-Sweeney kæmper en sej kamp for at redde sin fars og virksomhedens ry, mens hun samtidig
prøver at få styr på sit liv efter separationen fra sin utro mand, Keith Lamplighter.

Jenny Nguyen indleder et kompleks forhold til sin nabo Richard. Men en dag er han pludselig forsvundet. Og
Mercer Goodman prøver at redde William fra sit stofmisbrug, men det ender galt.

"Liberty Heights" er tredje bog ud af syv, som udgør BYEN BRÆNDER.

"Garth Risk Hallberg har skrevet den form for debutroman, som kun dukker op én gang hvert tyvende år …
en bog, som alle der har læst den hepper på." – ELLE US

"En ekstraordinær præstation." – Washington Post

"En stor, fantastisk debutroman." – The New York Times

"Et episk panorama af musikere, skribenter og magthavere og de overraskende måder, de er forbundet på …"
– Kirkus Reviews

BYEN

 

BYEN BRÆNDER er en storslået roman om kærlighed, forræderi og
tilgivelse. Om kunst, sandhed og rock‘n‘roll - og om hvad
mennesker har brug for hos hinanden for at overleve ...

Regan Hamilton-Sweeney kæmper en sej kamp for at redde sin fars
og virksomhedens ry, mens hun samtidig prøver at få styr på sit liv

efter separationen fra sin utro mand, Keith Lamplighter.

Jenny Nguyen indleder et kompleks forhold til sin nabo Richard.



Men en dag er han pludselig forsvundet. Og Mercer Goodman prøver
at redde William fra sit stofmisbrug, men det ender galt.

"Liberty Heights" er tredje bog ud af syv, som udgør BYEN
BRÆNDER.

"Garth Risk Hallberg har skrevet den form for debutroman, som kun
dukker op én gang hvert tyvende år … en bog, som alle der har læst

den hepper på." – ELLE US

"En ekstraordinær præstation." – Washington Post

"En stor, fantastisk debutroman." – The New York Times

"Et episk panorama af musikere, skribenter og magthavere og de
overraskende måder, de er forbundet på …" – Kirkus Reviews

BYEN

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Byen brænder - Tredje bog: Liberty Heights&s=dkbooks

