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Gothams stjerner Lyndsay Faye Hent PDF Forlaget skriver: Jette RøssellSeks måneder efter dannelsen af New
Yorks politikorps i 1845:

Timothy Wilde - korpsets mest drevne og talentfulde mand - er rystet over livet i byens mørke skumle
kvarterer, især jagten på bortløbne negerslaver går ham på. Som tilhænger af slaveriets ophævelse kunne han

ikke drømme om at deltage i jagten, selv om den nu er blevet lagt ind under korpset.

En vinteraften vakler den smukke og skrækslagne Lucy Adams ind på Timothys kontor og anmelder et røveri.
Da han spørger hende, hvad der er blevet stjålet, svarer hun: "Min familie." Eftersøgningen af hendes

mulatsøster og søn sker i en grufuld sortbørsverden af løgne og korruption, hvor frie, sorte newyorkere bliver
kidnappet og solgt til Sydens plantager.

Endnu en gang bliver Timothy fanget mellem magten og principperne, og han må desperat søge at opklare
forbrydelsen, inden han mister alle, han holder af.

´Gothams stjerner´ er bind 2 i serien om Timothy Wilde.
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