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Verden af i går Dennis Lehane Hent PDF Forlaget skriver: I Europa er Anden Verdenskrig på fremmarch, og
forbuddet er ophørt, mens Joe 

konfrontereres med omkostningerne af sin kriminelle fortid. Han er en moden mand, 
der har set sin kone myrdet, og som nu ønsker at se sin søn vokse op i en bedre verden.

Joe er højt på strå som rådgiver hos Bartolo-familien og omgås høj og lav i den kriminelle underverden såvel
som i det politiske landskab. Han har penge, magt og anonymitet, men i skyggerne lurer fortiden, og den vil

have ram på ham.

´Verden af i går´ er tredje selvstændige bog i serien om Joe Coughlin, der kæmper for at begå sig blandt 
gangstere i forbudstidens Amerika.

"Idet handlingen bevæger sig fra Ybor City til sin overraskende afsløring i Cubas sukkerørsplantager, giver
Lehane os et intimt indblik i en verden, der styres af grådighed, frygt og ubarmhjertig egosime. Resultatet er
en roman, hvor alle Lehanes talenter udstilles til fulde: de rene, skarpt observerede action-sekvenser, de

varierede og overbevisende karakterskildringer, historiens ubesværede fremdrift og noget af den bedste dialog
siden den afdøde George V. Higgins."

Washington Post

". Den bedste gangsterroman siden ´The Godfather´. Fantastisk historie, rystende konklusion."
Stephen King
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