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Den lange søvn Raymond Chandler Hent PDF En mentalt forstyrret rigmandsdatter skaber ravage i en
storbyverden af korruption, porno og mord. Hvor meget betyder det, hvor man ligger, når man først er død? I
en beskidt samlebrønd eller i et mausoleum af marmor på toppen af en bakke. Man er død. Man sover den

lange søvn, behøver ikke bekymre sig om den slags.

Marlowe vikles ind i en mordsag, der både involverer underverdenens pornoindustri og en række korrupte
politikere. Lov og orden er noget, man taler om, men ikke håndhæver i praksis. Marlowe præsenteres for
adskillige overfald og mord undervejs i sit efterforskningsarbejde og bryder sig mindre og mindre om sit

arbejde i retfærdighedens tjeneste.

Raymond Chandlers berømte noir-krimier om Philip Marlowe; den hårdkogte privatdetektiv, der gør tingene
på sin helt egen måde og ikke skyr nogen midler i sin jagt på forbryderne i det mørke og altid regnfulde
1930’ernes Los Angeles. Mord, pengeafpresning, kidnapninger, lyssky forretninger, snuskede hoteller og

røgfyldte barer præsenteret i bedste noir-stil. Den lettere fordrukne detektiv, Marlowe, der altid synes at have
en cigaret og en rap replik i kæften, opererer blandt dekadente rigmænd, korrupte politifolk og dragende
femme fatales og i undergrunden blandt pimps, småsvindlere, håndlangere og andre suspekte typer.

 

En mentalt forstyrret rigmandsdatter skaber ravage i en storbyverden
af korruption, porno og mord. Hvor meget betyder det, hvor man
ligger, når man først er død? I en beskidt samlebrønd eller i et
mausoleum af marmor på toppen af en bakke. Man er død. Man
sover den lange søvn, behøver ikke bekymre sig om den slags.

Marlowe vikles ind i en mordsag, der både involverer
underverdenens pornoindustri og en række korrupte politikere. Lov
og orden er noget, man taler om, men ikke håndhæver i praksis.

Marlowe præsenteres for adskillige overfald og mord undervejs i sit
efterforskningsarbejde og bryder sig mindre og mindre om sit

arbejde i retfærdighedens tjeneste.

Raymond Chandlers berømte noir-krimier om Philip Marlowe; den
hårdkogte privatdetektiv, der gør tingene på sin helt egen måde og
ikke skyr nogen midler i sin jagt på forbryderne i det mørke og altid

regnfulde 1930’ernes Los Angeles. Mord, pengeafpresning,
kidnapninger, lyssky forretninger, snuskede hoteller og røgfyldte
barer præsenteret i bedste noir-stil. Den lettere fordrukne detektiv,
Marlowe, der altid synes at have en cigaret og en rap replik i kæften,
opererer blandt dekadente rigmænd, korrupte politifolk og dragende

femme fatales og i undergrunden blandt pimps, småsvindlere,
håndlangere og andre suspekte typer.
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