
Skæbnespil
Hent bøger PDF

Giorgio Faletti
Skæbnespil Giorgio Faletti Hent PDF Silver, eksboxer og tidligere dømt, får dagene til at gå som assistent for

et fodboldhold i serie B, der på grund af hans søn Robertos talent er på vej til at rykke op i serie A.
Silver sidder fast i en fortid, der ikke vil slippe grebet, og da holdets træner pludselig forsvinder lige før en
afgørende kamp, bliver far og søn konfronteret med hinanden i deres fælles jagt efter svar. Fortiden skyller
ind over dem, og de hvirvles hurtigt ind i et uhyggeligt spil, hvor balancen mellem tillid og mistillid er

hårfin.
Faletti er tilbage med en handlingsmættet krimi, der med perfekt gehør behandler korruption i

fodboldverdenen, de unge italieneres manglende fremtid, den enkeltes ansvar og konflikter mellem fædre og
sønner - alt sammen let og elegant drejet om et plot, der holder lytterne fast.
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