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Gothams guder Lyndsay Faye Hent PDF Vi befinder os i New York i 1845. Byens allerførste politikorps er
netop blevet dannet under den karismatiske leder George Washington Matsell, og den unge bartender

Timothy Wilde bliver ad snirklede omveje tilknyttet dette nye korps. Timothy er allerede hårdt mærket af
livet, og nu sættes han til at patruljere i gyderne ved Five Points, hvor ludere og lommetyve regerer, og hvor
blodige bandeopgør hører til dagens orden. En sen aften løber Timothy på sin runde ind i en tiårig pige, der
bogstaveligt talt er smurt ind i blod. Hårdt presset kan hun berette om børn, der forsvinder og massegrave
oppe i det øde skovområde nord for 23rd Street. Men kan hun virkelig tale sandt? Da de første børnegrave
åbnes, og nye grusomt tilredte børnelig dukker op, bryder helvede løs i Gotham. "Jeg forsvandt ind i denne
verden allerede på de første sider, og ikke på et eneste tidspunkt havde jeg lyst til at forlade den igen."

Michael Connelly "Hvis det bedste, man kan forestille sig, er at se Scorseses ’Gangs of New York’, mens man
genlæser Caleb Carrs ’Sindsygelægen’, så er det bare om at få fat i Lyndsay Fayes ’Gothams Guder’.” USA

Today
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netop blevet dannet under den karismatiske leder George Washington
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omveje tilknyttet dette nye korps. Timothy er allerede hårdt mærket
af livet, og nu sættes han til at patruljere i gyderne ved Five Points,
hvor ludere og lommetyve regerer, og hvor blodige bandeopgør

hører til dagens orden. En sen aften løber Timothy på sin runde ind i
en tiårig pige, der bogstaveligt talt er smurt ind i blod. Hårdt presset
kan hun berette om børn, der forsvinder og massegrave oppe i det
øde skovområde nord for 23rd Street. Men kan hun virkelig tale
sandt? Da de første børnegrave åbnes, og nye grusomt tilredte

børnelig dukker op, bryder helvede løs i Gotham. "Jeg forsvandt ind
i denne verden allerede på de første sider, og ikke på et eneste
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