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»Raymond Chandler uppfann ett nytt sätt att tala om Amerika,
och Amerika har aldrig varit sig likt sedan dess.« | Paul Auster

Privatspanaren Philip Marlowe får i uppdrag att ta hand om ett
utpressningsförsök mot den åldrande generalen Sternwood, som

tillbringar sina sista dagar rullstolsbunden i sitt palatsliknande hem i
Los Angeles. Samtidigt är Sternwoods svärson Rusty spårlöst

försvunnen. Ett rutinjobb ? om det inte vore för Sternwoods vilda
dotter Carmen, vars lek med elden snart leder till död.

I genombrottsromanen från 1939 spränger Raymond Chandler alla
gränser för vad en hårdkokt deckare kan vara; en berättelse om livet i
lagens utkanter, ett liv kantat av korruption och misstänksamhet,
något som skulle komma att påverka generationer av kommande

spänningsförfattare.

Den stora sömnen är en definitiv klassiker och har utsetts till en av
1900-talets främsta romaner alla kategorier av såväl franska Le

Monde som brittiska The Guardian.



RAYMOND CHANDLER [1888?1959] är den amerikanska
deckartraditionens verklige gigant, beundrad av litterära ikoner som
Ian Fleming, Evelyn Waugh, J. G. Ballard och Haruki Murakami.
Flera av hans romaner har filmatiserats och blivit odödliga klassiker
på egen hand. Den stora sömnen och Farväl, min älskling inleder
Modernistas satsning på en nyutgivning av Raymond Chandlers

klassiska böcker om Philip Marlowe.

»Oj, vad detta håller. Språket, stämningen, skärpan.« | Jan Gradvall,
DI

»Med debutromanen Den stora sömnen lyckades Raymond Chandler
ge nytt liv åt en hel genre. En milstolpe i deckarens historia.« |

Magnus Röhl, Svenska Dagbladet

»En författare med en ovanlig, och kanske ofrivillig, förmåga att
fånga det moderna samhällets alla paradoxer.« | Mattias Hagberg,

Göterborgs-Posten

»Raymond Chandler är mästaren.« | The New York Times

»Philip Marlowe förblir arketypen för den urbana detektiven.« | Los
Angeles Times
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