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Ford County John Grisham Hent PDF Mød tre raske gutter, der gør et skæbnesvangert stop ved en stripklub
på deres vej til storbyen for at donere blod til deres hårdt sårede ven, og tag med Inez Graney og hendes to
sønner på en bizar køretur for at besøge det yngste medlem af familien, Raymond, der på 11 år i træk sidder

på dødsgangen.

Følg den alkoholiserede og lurvede skilsmisseadvokat, Mack Stafford, der pludselig får et telefonopkald, der
kan skaffe ham flere penge, end han nogensinde har set, og hør hvordan den kedelige Sidney lærer sig at tælle

kort, så han kan tømme banken i det kasino, hvor ejeren er rendt med hans kone.

Tag med, når den smarte advokat, Stanley Wade, pludselig står ansigt til ansigt med en familie, hvis liv han
ødelagde i retssalen, og besøg plejehjemmet Quiet Haven, hvor plejeren Gilbert, der er specialist i at få lokket
penge ud af de ældre, får sat rav i tingene. Og slut af med den tankevækkende fortælling om den aids-ramte

rigmandssøn, Adrian Keane, der kommer til at tilbringe sine sidste dage på en meget uventet måde.

"Hver eneste af historierne bygger på en idé, som jeg har haft længe. Et par af dem kunne måske være blevet
til en længere historie eller en hel bog, men de står i og for sig godt på den korte måde."- John Grisham,

interview i Berlingske Tidende

John Grisham har solgt flere end 100 millioner bøger på verdensplan, og stort set alle hans film er blevet
filmatiseret. Han er uddannet advokat, hvilket har givet ham en unik indsigt i det amerikanske retssystem.

 

Mød tre raske gutter, der gør et skæbnesvangert stop ved en stripklub
på deres vej til storbyen for at donere blod til deres hårdt sårede ven,
og tag med Inez Graney og hendes to sønner på en bizar køretur for
at besøge det yngste medlem af familien, Raymond, der på 11 år i

træk sidder på dødsgangen.

Følg den alkoholiserede og lurvede skilsmisseadvokat, Mack
Stafford, der pludselig får et telefonopkald, der kan skaffe ham flere
penge, end han nogensinde har set, og hør hvordan den kedelige

Sidney lærer sig at tælle kort, så han kan tømme banken i det kasino,
hvor ejeren er rendt med hans kone.

Tag med, når den smarte advokat, Stanley Wade, pludselig står ansigt
til ansigt med en familie, hvis liv han ødelagde i retssalen, og besøg
plejehjemmet Quiet Haven, hvor plejeren Gilbert, der er specialist i
at få lokket penge ud af de ældre, får sat rav i tingene. Og slut af med

den tankevækkende fortælling om den aids-ramte rigmandssøn,
Adrian Keane, der kommer til at tilbringe sine sidste dage på en

meget uventet måde.



"Hver eneste af historierne bygger på en idé, som jeg har haft længe.
Et par af dem kunne måske være blevet til en længere historie eller
en hel bog, men de står i og for sig godt på den korte måde."- John

Grisham, interview i Berlingske Tidende

John Grisham har solgt flere end 100 millioner bøger på
verdensplan, og stort set alle hans film er blevet filmatiseret. Han er

uddannet advokat, hvilket har givet ham en unik indsigt i det
amerikanske retssystem.
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