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New York Karma Walter Mosley Hent PDF Forlaget skriver: Den 53-årige afro-amerikanske new yorker
Leonid McGill er en detektiv af den gamle skole. Forførende, brutal og ikke bly for at påtage sig lyssky
opgaver for hurtige penge. Han er dog nået til et punkt i sit liv, hvor han forsøger at gøre op med sin

småkriminelle fortid og komme på ret spor efter et helt liv i skyggen. Det viser sig at være vanskeligere end
først antaget. Da han får til opgave at opspore fire unge mænd alene ud fra deres street names, stiller han

ingen spørgsmål, men da deres lig efterfølgende begynder at dukke op et for et, ser han sig pludselig nødsaget
til at tage stilling til en by, der ikke er, hvad den giver sig ud for at være. Udadtil har byen forandret sig og

McGill har søgt at følge med, men brutaliteten og magtarrogancen lurer fortsat i byen bag byen.

The Long Fall er første bog om detektiven og eksbokseren Leonid McGill, der huserer i New Yorks mørkeste
afkroge.

Walter Mosley (f. 1952), amerikansk krimiforfatter. Forfatter til mere end 25 romaner, bl.a. spændingsserien
om Easy Rawlins, der udspiller sig i Los Angeles. Walter Mosley er berømmet for sin rå stil, der vækker
mindelser om den oprindelige, hårdkogte, chandlerske detektivroman. Mosley bor i New York City.
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