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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 ...

Den udstødte William Hamilton-Sweeney slås fortsat med sine indre dæmoner og sit stigende stofmisbrug.
Samtidig befinder den rødhårede Charlie Weisbarger sig i en identitetskrise efter tabet af den eneste far, han

har kendt, og sin bedste veninde nytårsaften.

Richard Groskoph arbejder ihærdigt på sin artikel om 200-års-fyrværkeriet, og han er kommet tæt ind på
fyrværker Cicciaro, som han ønsker at beskytte så vidt muligt. Også selvom det roder ham ud i problemer.

"Scener fra privatlivet" er anden 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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