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Den sidste nævning John Grisham Hent PDF Avisen The Ford County Times går i 1970 konkurs, men til alles
overraskelse opkøbes den af den 23 årige journalist Willie Traynor. Og mod alle odds lykkes det Willie at få
avisen på ret køl igen, ikke mindst på grund af den voldsomme interesse fra læserne, da byen oplever et
bestialsk mord på en ung mor, begået af en søn fra byens berygtede Padgitt-familie.
Byen holder vejret i åndeløs spænding over, om retfærdigheden vil ske fyldest, og den unge voldsmand vil få
en dødsstraf, eller om det igen skal lykkes Padgitt familien at bestikke og true sig ud af situationen. Og vil
Danny Padgitt gøre alvor af sine trusler om hævn over de nævninge der dømmer ham?
John Grisham har med Den sidste nævning skabt en af de bøger som man læser mens man sidder helt yderst
på stolen og glemmer alt om tid og sted!
OM BOGEN
"Hvad sker der når en ung fløs af en journalist pludselig bliver ejer af The Ford County Times (oplag 4.000),
raceadskillelsen ophæves og sønnen fra amtets mest forhærdede forbryderbande bliver fængslet for voldtægt
og drab. Jo, så er Grisham i sit es, for her kan både skabes retssalsdrama, og her kan skildres livet i en lille by
i det dybe syden, og begge disse emner har Grisham før vist at kunne udnytte. ... Flot, spændende, morsom."
Bibliotekernes lektørudtalelse
"Gedigen spænding og atmosfære i John Grishams nye roman ... Grisham (står) for de bedste traditioner i
amerikansk fortællekunst - det er litteratur, som vor mor bagte den, en fin og fyldig sag ..." - Dagbladet
Information
"Den sidste nævning er et fint eksempel på den dejlige humoristiske prosa, som Grisham mestrer." - JyllandsPosten, 5 stjerner
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