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Neonregn James Lee Burke Hent PDF Dave Robicheaux involveres i en sag om en død prostitueret, hvis lig
han finder i det grumsede flodvand under en fisketur. Hans efterforskning af mordet hvirvler ham ind i en

verden, der domineres af narkobaroner og våbensmuglere. I mødet med den kriminelle underverden - og for at
overleve i den - tvinges Robicheaux til at se sit liv i øjnene og til at acceptere sin egen barske fortid. Ud over
sit spændende plot byder Neonregn på et stærkt og troværdigt portræt af en hovedperson, der møder sine

indre dæmoner i kampen for retfærdighed. Det livsfarlige sumpområde ved New Orleans skaber den perfekte
ramme om en historie fuld af bedrag, svig, kærlighed og mord. James Lee Burke er vokset op langs Golfen i

Louisiana og i Texas. Han slog sit navn fast med Neonregn og har efterfølgende skrevet en række
kriminalromaner med Dave Robicheaux som gennemgående figur.

 

Dave Robicheaux involveres i en sag om en død prostitueret, hvis lig
han finder i det grumsede flodvand under en fisketur. Hans

efterforskning af mordet hvirvler ham ind i en verden, der domineres
af narkobaroner og våbensmuglere. I mødet med den kriminelle

underverden - og for at overleve i den - tvinges Robicheaux til at se
sit liv i øjnene og til at acceptere sin egen barske fortid. Ud over sit
spændende plot byder Neonregn på et stærkt og troværdigt portræt af

en hovedperson, der møder sine indre dæmoner i kampen for
retfærdighed. Det livsfarlige sumpområde ved New Orleans skaber
den perfekte ramme om en historie fuld af bedrag, svig, kærlighed og
mord. James Lee Burke er vokset op langs Golfen i Louisiana og i
Texas. Han slog sit navn fast med Neonregn og har efterfølgende



skrevet en række kriminalromaner med Dave Robicheaux som
gennemgående figur.
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