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Στρέγκα

Τιμή: 16,00 €
SKU: AB-002104788
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Νέα Ξένη Λογοτεχνία, Νουάρ λογοτεχνία

Περιγραφή Βιβλίου
To καινούριο θρίλερ του Άρθουρ Βακς μας μεταφέρει στον υπόκοσμο της Νέας
Υόρκης, συντροφιά με τον πρώην κατάδικο, μικρολοπωδύτη και ιδιωτικό
ντεντέκτιβ που αυτοσκοπός του είναι να δημιουργήσει βαθύ ρήγμα στο κύκλωμα
των διαφθορέων μικρών παιδιών. Ο Μπερκ αναζητά μια φωτογραφία, μια πόζα
-σταγόνα μέσα στον ωκεανό των φωτογραφιών παιδικού πορνό-ενός εξάχρονου
κακοποιημένου αγοριού. Η αναζήτηση οδηγεί τον Μπερκ ο' αυτό που ονομάζει
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«οικείο»: τα ιδιωτικά κυνηγητά διαφθορέων και ανώμαλων, προαγωγών και
πορνών, μέσα στις «κατακόμβες» του Μανχάταν, τους βρόμικους, υγρούς δρόμους
του παραποτάμιου Μπρούκλιν, τα φώτα νέον της Τάιμς Σκουέαρ. Και καθώς
μαζεύει και ταιριάζει μεταξύ τους τα κομμάτια του παράξενου αυτού παζλ,
περιτριγυρίζεται και βοηθιέται από την εκπληκτική παρέα του, ανθρώπους που,
σαν τον ίδιο, περπατούν κι απ' τις δυο πλευρές του νόμου.
Από μακριά παρακολουθεί την εξέλιξη της αναζήτησης η περίεργη, επικίνδυνα
δελεαστική Στρέγκα - κοκκινομάλλα πριγκίπισσα της μαφίας, που στην ταραγμένη
ψυχή της καίει μια παγερή φωτιά... η Στρέγκα που πίεσε επίμονα τον Μπερκ να
αναλάβει τούτη την υπόθεση... η γυναίκα που επανειλημμένα του επιτίθεται, με
σκοπό να τον κάνει σεξουαλικό της σκλάβο... και που αρχίζει να αποκαλύπτει τα
μυστικά του προσωπικού της παρελθόντος καθώς το μυθιστόρημα κινείται μέσα σ'
ένα περιβάλλον βίαιο και αποκαλυπτικό...

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 15 x 23 cm
- Βάρος: 0.504 kg
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