Alafair Burke: Den gode søster
Psykologisk spændingsroman
Den amerikanske bestsellerforfatter Alafair Burke, der skriver newyorker-thrillers med masser
af spænding, overraskelser og psykologisk dybde, leverer med Den gode søster endnu en
intelligent og plotstærk thriller. Alafair Burke er blevet rost af anmelderne for at skabe stærke,
troværdige kvindelige karakterer, og hendes fans tæller krimiforfattere i verdensklasse som
Gillian Flynn, Harlan Coben og Karin Slaughter.
Søstrene Chloe og Nicky Taylor er som nat og dag. Chloe lever et succesfuldt liv i New York med et
godt job og en dejlig familie – sønnen Ethan og ægtemanden Adam, som er en attraktiv og
højtprofileret Manhattan-advokat. Søsteren Nicky derimod lever et vildt og flygtigt liv, og hun har
aldrig haft det samme job eller den samme mand ret længe ad gangen.
En dag bliver Chloes mand på tragisk vis myrdet, og politiet mistænker hendes søn for at stå bag.
Midt i Chloes store krise dukker Nicky op og skaber om muligt mere kaos. De to søstre er nu
tvunget til at begrave fortidens stridigheder og sammen se de familiehemmeligheder i øjnene,
som i årevis har ligget skjult.
"En udsøgt thriller." - Washington Post
"Burke er en mester udi psykologiske thrillers." - Entertainment Weekly
"Et kæmpe talent." - Harlan Coben
"Et plotgeni." - O – The Oprah Magazine
De danske anmeldere om Alafair Burkes forrige bøger:
"En bog, der rejser en række spørgsmål om skyld og synsvinkler, samtidig med at den
serverer et overraskende plot, der bliver ved med at dreje omkring sig selv og afsløre nye
facetter." – Politiken
"Det her er en fremragende krimi, og hvor er det forfriskende at læse en, der hverken
foregår i en sydsvensk skov eller på Amager. Læs den." – Femina
"Historien er spændende og velfortalt (…) Plottet er gennemtænkt og velfungerende." –
Litteratursiden.dk

Alafair Burke (f. 1969) er en amerikansk forfatter. Hun er uddannet jurist og arbejdede i en
årrække som anklager i Portland, Oregon, hvor hun specialiserede sig i sager om vold i hjemmet.
Hun debuterede som forfatter i 2003 og har siden skrevet en lang række
psykologiske spændingsromaner, hvoraf mange i høj grad er inspireret af de sager, hun har været
vidne til gennem sit job. På dansk er Bag facaden (2019) og Måske uskyldig (2020) udkommet.
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