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»Handlingen må ofta vara brutal och pessimistisk, men Ellroys
ord brinner av en smittande livstörst.« | Carl-Michael Edenborg,

Aftonbladet

»En av de största nu levande amerikanska författarna.« | Los
Angeles Times Book Review

»James Ellroy tar sig an den politiska intrigen utan att missa ett
taktslag.« | The New York Times

En amerikansk myt utspelar sig bakom kulisserna när John F.
Kennedy väljs till president, under invasionen av Grisbukten, samt
vid mordet på presidenten 1963 - i den undre värld som förbinder

Miami, Los Angeles och Chicago med Washington D.C.
Det är en plats där CIA, maffian, FBI-chefen J. Edgar Hoover,

entreprenören Howard Hughes, fackföreningsledaren Jimmy Hoffa,
kubanska exilpolitiker och diverse lösa spelare konspirerar utan
egentlig gemensam agenda. En plats där rätt drog, rätt summa

pengar, rätt mord, köper en stunds lojalitet. Här träffas tre personer



som övergett sin tro på lagen: en före detta Los Angeles-polis och två
FBI-agenter. Och nu sätts en serie omstörtande händelser i gång.

Drivkraften är girighet och hat. Ett fulladdat hagelgevär riktas rakt in
i historien.

En amerikansk myt utspelar sig 1958-63 och utmynnar i mordet på
John F. Kennedy.

Sextusen kalla börjar samma år som den föregående romanen slutar
och kulminerar i det dubbla mordet på Martin Luther King och

Robert F. Kennedy.
Oroligt blod sträcker sig från 1968-73 och omfattar Vietnamkriget,
Edgar J. Hoovers död, Black Power-rörelsen, maffians försök att
bygga upp kasinon i Dominikanska Republiken, och Nixon-

administrationen.
Underworld USA är den samlande titeln för dessa tre mäktiga
romaner av James Ellroy, som kombinerar historiska fakta och
drabbande fiktion till en berättelse om politisk och juridisk

korruption i USA mellan åren 1958 och 1973. Var och en berättas ur
tre separata huvudkaraktärers perspektiv, och öppnar dörrar till en

epok i USA:s historia som ännu är höljd i dunkel.
I svenska översättningar av Thomas Preis och David Nessle.

JAMES ELLROY föddes 1948. När han var tio år blev hans mamma
brutalt mördad. Mordet, som aldrig kla rades upp, har haft en

avgörande betydelse för Ellroys liv och författarskap. Sedan debuten
med Browns rekviem [1981] har han skrivit en lång rad historiska
romaner som revolutionerat kriminalromangenren. Bland hans verk
är Underworld USA -trilogin de allra främsta, och de tre romanerna
görs nu tillgängliga på nytt som en del i Modernistas James Ellroy -

utgivning.

»Be mig nämna den bästa levande romanförfattaren - bitsk, modig,
rolig, obscen, intrikat och paranoid - och svaret blir enkelt: James

Ellroy.« | Stephen King, Entertainment Weekly
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