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»För den som vill ha sin deckare rå som sushi.« Göteborgsposten »Den störste kriminalförfattaren av dem
alla.« ; New York Times På ytan är Roy Dillion en anspråkslös man. Men i själva verket saknar han alla
former av moral. De tusen och åter tusen dollar som han gömmer i sin billiga lägenhet känner ingen annan till.
Det är pengar som Roy tjänat in genom åratal av bedrägerier. När ett av Dillions svindlerier misslyckas och
slutar med att han blir misshandlad börjar saker gå fel. Roy plågas av svåra inre blödningar. Dessutom väntar
en gammal bekant på honom, någon som han inte träffat på många år - den mest hänsynslösa person som Roy
Dillion någonsin mött: sin egen mor. Grifters har kallats en av de tuffaste kriminalromanerna genom tiderna.
En berättelse om kärlek och girighet, om en cynisk värld där moralen är fullständigt död. I översättning av
Einar Heckscher. JIM THOMPSON [1906-1977] föddes i Anadarko, Oklahoma. Han har skrivit ett trettiotal
böcker och räknas, tillsammans med Raymond Chandler och James Ellroy, som en av de främsta - och mest
hårdkokta - noirförfattarna genom tiderna. Modernista ger nu ut Jim Thompsons två största klassiker: Getaway
från 1958 och Grifters från 1963.
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Frears' tense adaptation of Jim Thompson's novel The Grifters was one of a number of revival film noirs in the
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*FREE* … XVIDEOS Annette Bening - The Grifters free. *FREE* … XVIDEOS Annette Bening - The
Grifters free. Gangsters & Grifters: Classic Crime Photos from the Chicago Tribune [Chicago Tribune Staff,
Rick Kogan] on Amazon. A small-time conman has torn loyalties between his estranged mother and new
girlfriend--both of whom are high-stakes grifters with their own angles to play. Lilly Dillon is a veteran con
artist. Grifters is a hand-building game that has all the fun of deck-building games, without the deck.
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