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Undergange Sara Paretsky Hent PDF Vic har passeret de fyrre, hun er opgivende og modløs, og i takt med at
de ubetalte regninger hober sig op, går hendes kontorbygning lige så stille i forfald. I bygningen finder hun

en dag en hjemløs familie, som hun sætter sig for at hjælpe med at finde et hjem. Dette fører hende til
organisationen "Home Free", der ledes af hendes gamle flamme fra college. Vic undres over den usædvanlig

kolde respons, hun får fra "Home Free" – og det fører hende på sporet af forpinte mennesker på flugt,
misbrugte ægtefæller og et økonomisk bedrageri, der strækker sig langt ind i såvel bankverdenen som

Chicagos højeste, politiske magtspil. Endnu en gang må V.I. Warshawski spørge sig selv, hvad der er vigtigst:
Hendes egen, personlige lykke eller kampen for retfærdighed?

Sara Paretsky, født 8. juni 1947 i Iowa, USA, er en amerikansk forfatterinde. Hun er mest kendt for at have
skrevet serien om privatdetektiven V.I. Warshawski, og Paretsky krediteres ofte for at have været den første til

at omdanne kvindens rolle og image i krimigenren.

"Kompleks, tilfredsstillende ... Paretskys VI er en sjælden litterær enhed, en kvinde, der hurtigt skrider til
handling – til og vredesudbrud. Men alligevel er hun sympatisk og troværdig." - Publishers Weekly

Lindhardt og Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans højtskattede serie om privatdetektiven
V.I. Warshawski, bedre kendt som Vic. Serien foregår i 80'erne og 90'ernes Chicago, hvor Vic gang på gang
vikles ind i gådefulde mysterier. Der kan trækkes paralleller til Raymond Chandlers Philip Marlowe-karakter,

men for fans af femikrimi-genren må serien om V.I. Warshawski siges at være moderskibet!
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Lindhardt og Ringhof genudgiver den anmelderroste og af krimifans
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