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BYEN BRÆNDER er en storslået roman om kærlighed, forræderi og tilgivelse. Om kunst, sandhed og
rock´n´roll - og om hvad mennesker har brug for hos hinanden for at overleve ...

 

NEW YORK CITY, 1976. Byen forbereder sig på nytårsaften. I Hell´s Kitchen aflyser William Hamilton-
Sweeney sine nytårsplaner med kæresten Mercer.

 

På Lower East Side mødes teenagerne Charlie og Samantha til punkkoncert.

 

På Upper West Side er Regan Hamilton-Sweeney netop ankommet til familiens store gallafest for New Yorks
rige og magtfulde elite.

 

Da klokken nærmer sig midnat, bliver en ung kvinde skudt i Central Park. Opklaringen af skudepisoden
påvirker disse menneskers liv og fletter deres skæbner sammen. Da den legendariske strømafbrydelse et halvt
år senere den 13. juli 1977 mørklægger New York og kaster byen ud i halvandet døgns kaos, forandres deres

liv uigenkaldeligt.

 

Garth Risk Hallberg har skrevet en roman om alt det, der gør livet værd at leve.

 

"Garth Risk Hallberg har skrevet den form for debutroman, som kun dukker op én gang hvert tyvende år . en
bog, som alle der har læst den hepper på." - ELLE US

 

"En ekstraordinær præstation." - Washington Post

 

"En stor, fantastisk debutroman." - The New York Times

 

"Et episk panorama af musikere, skribenter og magthavere og de overraskende måder, de er forbundet på ." -
Kirkus Reviews BYEN
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