En æressag
Hent bøger PDF

Robert B. Parker
En æressag Robert B. Parker Hent PDF Sunny Randall er en barsk og sexet ny privatdetektiv i Boston. Hun
bliver hyret af et velhavende ægtepar til at finde deres datter Millicent, og ved hjælp af sine kontakter i
forbryderverdenen finder hun frem til den bortløbne pige, som er blevet prostitueret, redder hende fra en
alfons – og opdager så, at hun i en alder af 34 år er blevet barnepige for en vanskelig teenager, der nægter at
vende hjem til sin familie.

Men Millicents problemer bunder i langt større forbrydelser end bare det at løbe hjemmefra, og Sunny, der nu
spiller rollen som livvagt, bliver fanget i en skududveksling med nogle farlige mafiamedlemmer. Hun søger
hjælp hos sin tidligere mand, Richie, der selv er søn af en mafiafamilie, og hos sin bedste ven, den
homoseksuelle Spike. Som leder af denne besynderlige trio må Sunny løse mindst én mordgåde og påvise en
kriminel sammensværgelse, der når helt op på regeringsplan.
Den amerikanske forfatter Robert B. Parker (1932-2010) debuterede i 1974 med sin første roman om Bostonprivatdetektiven Spenser. Spenser var hovedperson i mere end 40 bøger, men Robert B. Parker skrev også
adskillige andre romaner. Flere af dem er filmatiseret, blandt andet "Appaloosa", der ramte biograflærrederne
i 2008.

Sunny Randall er en barsk og sexet ny privatdetektiv i Boston. Hun
bliver hyret af et velhavende ægtepar til at finde deres datter
Millicent, og ved hjælp af sine kontakter i forbryderverdenen finder
hun frem til den bortløbne pige, som er blevet prostitueret, redder
hende fra en alfons – og opdager så, at hun i en alder af 34 år er
blevet barnepige for en vanskelig teenager, der nægter at vende hjem
til sin familie.

Men Millicents problemer bunder i langt større forbrydelser end bare
det at løbe hjemmefra, og Sunny, der nu spiller rollen som livvagt,
bliver fanget i en skududveksling med nogle farlige
mafiamedlemmer. Hun søger hjælp hos sin tidligere mand, Richie,
der selv er søn af en mafiafamilie, og hos sin bedste ven, den
homoseksuelle Spike. Som leder af denne besynderlige trio må
Sunny løse mindst én mordgåde og påvise en kriminel
sammensværgelse, der når helt op på regeringsplan.
Den amerikanske forfatter Robert B. Parker (1932-2010) debuterede
i 1974 med sin første roman om Boston-privatdetektiven Spenser.
Spenser var hovedperson i mere end 40 bøger, men Robert B. Parker
skrev også adskillige andre romaner. Flere af dem er filmatiseret,
blandt andet "Appaloosa", der ramte biograflærrederne i 2008.
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