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Gothams guder Lyndsay Faye Hent PDF Forlaget skriver: Efter at have skrevet en amerikansk bestseller om
noget så engelsk som Sherlock Holmes blev Lindsay Faye opfordret til at medvirke i antologien, Sherlock
Holmes in America. Her leverede hun en af de bedst anmeldte noveller, og her opstod også idéen til denne,

hendes nyeste roman fra det historiske New York, Gothams guder. Den har nu har sikret hende et
internationalt gennembrud.

Vi befinder os i New York i 1845. Byens allerførste politistyrke ser dagens lys og den unge bartender Timothy
Wilde bliver ad kringlede veje og meget modvilligt tilknyttet dette nye korps. Han sættes til at patruljere i
Gotham, byens farligste slum, i gyderne ved Five Points på det allersydligste Manhattan, hvor de fattige

horder af indvandrere myldrer til og slår sig ned. En sen nat finder Timothy på sin runde en tiårige pige, der
bogstavelig talt er smurt ind i blod. Hun rabler om barnemord og massegrave oppe i det vilde skovområde

nord for 23rd Street. Men kan hun virkelig tale sandt? Da de første børnegrave åbnes, og nye grusomt tilredte
børnelig dukker op, bryder helvede løs i Gotham, og nu begynder en kamp om simpel overlevelse, ikke bare

for Timothy selv, men for hans livs kærlighed.      
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