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Blues fra bliktagene James Lee Burke Hent PDF Kriminalbetjent Dave Robicheaux holder normalt til i New
Iberia, i omegnen af New Orleans, men de sidste sommerdage i 2005 bliver han rykket tilbage, hvor han kom

fra, til New Orleans.
Det er ikke nogen nostalgisk hjemkomst, der venter ham.

Tsunamien Katrina har ramt det sydlige Louisiana og New Orleans med fuld hammer. Med større kraft end
den bombe, der faldt over Hiroshima.

Befolkningen har evakueret sig selv, myndighederne er sat skakmat eller er fraværende. Der er ingen lov og
orden, ingen steder hvor de svage, de hjælpeløse og uskyldige kan søge tilflugt, og boligkvartererne vrimler

med rovgriske typer, der plyndrer og hærger.

Midt i rædslerne bliver Dave Robicheaux sat ind for at rydde op. Han skal finde to småt begavede
voldtægtsforbrydere, der er kommet på tværs af mafiaens 'erhvervsliv', og han skal finde en selvtægtsmand,

der måske er farligere end de forbrydere, der udplyndrer byen.

James Lee Burke har med Blues fra bliktagene skabt et uforglemmeligt billede af livet i New Orleans efter
Katrine. Blues fra bliktagene er myldrende fuld af broget liv, ikke blot en krimi og spændingsroman, men en

gribende historie om mod og ofre.
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Kriminalbetjent Dave Robicheaux holder normalt til i New Iberia, i
omegnen af New Orleans, men de sidste sommerdage i 2005 bliver

han rykket tilbage, hvor han kom fra, til New Orleans.
Det er ikke nogen nostalgisk hjemkomst, der venter ham.

Tsunamien Katrina har ramt det sydlige Louisiana og New Orleans
med fuld hammer. Med større kraft end den bombe, der faldt over

Hiroshima.

Befolkningen har evakueret sig selv, myndighederne er sat skakmat
eller er fraværende. Der er ingen lov og orden, ingen steder hvor de

svage, de hjælpeløse og uskyldige kan søge tilflugt, og
boligkvartererne vrimler med rovgriske typer, der plyndrer og

hærger.

Midt i rædslerne bliver Dave Robicheaux sat ind for at rydde op.
Han skal finde to småt begavede voldtægtsforbrydere, der er kommet

på tværs af mafiaens 'erhvervsliv', og han skal finde en



selvtægtsmand, der måske er farligere end de forbrydere, der
udplyndrer byen.

James Lee Burke har med Blues fra bliktagene skabt et
uforglemmeligt billede af livet i New Orleans efter Katrine. Blues fra
bliktagene er myldrende fuld af broget liv, ikke blot en krimi og
spændingsroman, men en gribende historie om mod og ofre.
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