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lille antikvariat som han er meget stolt af - da en smuk kvinde træder ind ad døren og stiller et par spørgsmål.
I løbet af det følgende døgn er Paris blevet slået til plukfisk, beskudt, berøvet og elsket, og hans elskede
antikvariat brændt ned. Hans problemer er så store, at han simpelthen er nødt til at skaffe sin ven, den

frygtløse Jones, ud af fængslet, og det er svært når det drejer sig om en sort mand i 50´ernes Los Angeles. 

Frygtløse Jones er en Crime Noir roman i stil med Dashiell Hammetts Malteserfalken og Raymond Chandlers
Sternwood mysteriet. Den har humor, den er hurtig, gribende og så spændende at man knapt kan vente på
næste bind i serien og er dermed et eksempel på hvorforWalter Mosley (født 1952) er ´one of the most

admired writers of our time´.

»One of this nation´s finest writers«
-Boston Globe.

»A literary artist«
- New York Times Book Review

Dette er første bind i en trilogi. De to følgende bind, Frygt for mørket og Frygten for sig selv udkommer også
på Multivers.
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