
Under bordet
Hent bøger PDF

Dennis Lehane

Under bordet Dennis Lehane Hent PDF Forlaget skriver: Marv´s Bar er en dropbar, hvor mafiaen dropper
sorte penge og varme varer til senere afhentning. Kun en tåbe ville finde på at røve en bar, hvor New

Englands hårdeste gangstere gør forretning. I baren arbejder Bob. Han er i modsætning til Marv en flink fyr.
Et par dage efter juleaften finder han en halvdød hundehvalp i en skraldespand og møder en arret kvinde.

Historien skydes i gang med høj kaliber, da to tåber faktisk røver Marv´s bar, og den skrider med stor hast
over isen i et gråt, storby-snelandskab. Der går derfor heller ikke lang tid, før dele af den ene røver dukker op

i en gyde, og en nysgerrig politimand begynder at stille spørgsmål.

Dennis Lehane er bla. forfatter til Mystic River og Shutter Island og medforfatter til tv-serierne Boardwalk
Empire og The Wire. Han har bla. vundet Shamus Award, Writers Guild of America Award og E dgar Award.

The Drop er filmatiseret med James Gandolfini (Sopranos), Tom Hardy (Inception) og Noomi Rapace (Mænd
der hader kvinder) i hovedrollerne. Filmen fik amerikansk premiere 12. september 2014
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