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Bogen om Baltimore-familien Jo\u00ebl Dicker Hent PDF Joël Dicker er tilbage med opfølger til

succesromanen Sandheden om Harry Quebert-sagen. I februar 2012, otte år efter de dramatiske begivenheder
omkring Harry Quebert-sagen, tager forfatteren Marcus Goldman fra vinterkolde New York til Florida for at
skrive sin næste roman. Denne gang om sin egen familie. Da Marcus voksede op var der to Goldman-familier:
Marcus’ egen middelklassefamilie fra New Jersey og den succesrige og velhavende Baltimore-familie som
Marcus var dybt fascineret af. Han besøgte dem så ofte han kunne for at være sammen med fætrene Hillel og
Woody. Sammen var de Goldman-banden, uovervindelige og tætte som brødre. Og så var der nabopigen
Alexandra som drømte om at blive popstjerne, og som de alle var fuldkommen betagede af. De fire var

hinandens bedste venner – lige indtil alting begyndte at gå frygteligt galt. I sin nye roman går Joël Dicker i
dybden med nogle af de karakterer, som vi lærte at kende i Sandheden om Harry Quebert-sagen, og giver os
samtidig et nært og underholdende portræt af en amerikansk familie i et morads af hemmeligheder, konflikter
og forkerte beslutninger. ”Joël Dicker er tilbage i stor stil ... ikke til at lægge fra sig, når man først er gået i
gang.” – Huffington Post  ”Dicker holder sine læsere i et åndeløst jerngreb… en rigtig pageturner.” – NDR

Kultur
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