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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 ...

Nogle bryder ind hos Jenny og sætter ild til lejligheden. Politiet ser ikke ud til at forstå alvoren og mener, at
det blot er junkier, der er på udkig efter en nem gevinst. Jenny opsøger derfor den nedbrudte Mercer i håb om

hjælp, idet hun er sikker på, at nogen ønsker at slå hans kæreste, William Hamilton-Sweeney, ihjel.

Imens har Profeten Charlie løsrevet sig fra Falansteriet og dets tilhængere og ham og vicekriminalinspektør
Larry Pulaski er også på udkig efter noget andet. Noget, som vil lægge hele byen mørk.

"Dæmonbroderen" er femte bog ud af syv, som udgør BYEN BRÆNDER.

"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
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