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Højt spil Robert B. Parker Hent PDF Da den alkoholiserede drabsefterforsker Jesse Stone opdager, at hans

skuespillerkone er ham utro med sin agent, slår han sig for alvor på flasken. En skilsmisse og en fyring senere
beslutter han sig for at komme så langt væk fra ekskonen som muligt, og selvom han dukker fuld op til

samtalen, lykkes det ham at score jobbet som politichef i den lille by Paradise i Massachusetts. Han opdager
dog hurtigt, at der er alvorlige problemer i den idylliske lilleby, og at han selv ikke er meget mere end en brik
i et spil ... Den amerikanske forfatter Robert B. Parker (1932-2010) debuterede i 1974 med sin første roman
om Boston-privatdetektiven Spenser. Spenser var hovedperson i mere end 40 bøger, men Robert B. Parker
skrev også adskillige andre romaner. Flere af dem er filmatiseret, blandt andet "Appaloosa", der ramte

biograflærrederne i 2008.
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