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Det er rart med en tempofyldt bog der overholder uskrevne regler for tempo -; også på
lagenerne.
"Kan du lide at kneppe"
"Nej jeg elsker at kneppe"
Og det gjorde han virkelig. Hun gav ham navnet på motellet, der var gemt godt af vejen, og de
tilbragte eftermiddagen med at elske. Og det var, hvad de gjorde. De elskede.

Lige på og hårdt. Men alligevel med respekt for læseren, så vi kan følge med.

Der er også dejlige, mor-overvejelser i bogen.

Madeleine prøvede at være mor, det gjorde hun virkelig.
Hun klarede bleerne, amningen, de søvnløse nætter. Det var en hård tid at være enlig mor i, det
var en skandale .....

Vi kommer godt omkring bogen, det er en stor ting i en krimisaga, hvor bogen her er den første
del, over opgøret mellem irske og italienske forbrydersyndikater i USA i sidste halvdel af det 20.
århundrede.
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Knep fra kyst til kyst, natklubber med udvandede drinks, millioner på spil, alt der hører hjemme i
en krimi.

Bøgerne bliver lanceret som en tidløs trilogi over begreberne ære, loyalitet, kærlighed, forræderi
og andet godt fra havet.

Tankerne går hen på de helt store film og romaner fra halvjerdserne. Hvem sagde Godfather?

I slutningen af firserne observerer Danny Ryan, en hårdtarbejdende havnearbejder, søn af en
detroniseret mafiaboss og kærlig ægtemand, en utrolig smuk kvinde på Rhode Island. Det
skulle han ikke have set. For lige netop dér begynder en skæbnefortælling om et menneske, der
får helt ekstraordinære problemer på halsen, hvor snigskyttemord og bilbomber bliver hverdag.

Forfatteren skriver absolut medrivende og på alle måder engageret, så man bliver tændt, tændt,
tændt, og første del her indeholder alle de ingredienser, som man kan forestille sig, at et blodigt
opfør mellem to magtfulde mafiaorganisationer skal indeholde.
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