Fængslende og overraskende krimi af den amerikanske bestsellerforfatter
Alafair Burke
Alafair Burke: Måske uskyldig

Med Måske uskyldig leverer Alafair Burke en uforudsigelig newyorker-krimi med et snedigt udtænkt
mordplot og en interessant kvindelig hovedperson. Måske uskyldig er Alafair Burkes anden krimi på
dansk. Sidste år udkom den anmelderroste Bag facaden, der også udspillede sig midt i Manhattans kaos
og charme.
Olivia er en af New Yorks bedste forsvarsadvokater. Da hun opdager, at hendes ekskæreste,
bestsellerforfatteren Jack, mistænkes for tredobbelt mord, er hun overbevist om, at han er uskyldig.
Spørgsmålet er, hvem der har lagt en fælde for ham – og hvorfor. Olivia beslutter sig for at forsvare Jack.
For mange år siden knuste hun nemlig hans hjerte, og nu håber hun at kunne gøre det godt igen. For
selvfølgelig har han ikke myrdet nogen. Eller har han?
Alafair Burke har adskillige gange toppet de amerikanske bestsellerlister. Hendes krimier kredser altid om
stærke kvinder og udspiller sig midt i Manhattans kaos og charme. Måske uskyldig er en krimi til fans af tvserier som Suits og The Good Wife og af krimiforfattere som Liza Marklund og Karin Slaughter.

Udenlandske anmeldercitater:
”Fantastisk gribende og gennemført moderne krimi om kærlighed og hævn.” - Los Angeles Review of Books
"En nydelse ... med en stor og tilfredsstillende overraskelse." - USA Today
"Burkes kvindelige karakterer er altid meget engagerede og besidder en stærk stemme." - Gillian Flynn
"Man bliver totalt afhængig af at læse videre." - Karin Slaughter
"Jeg har været fan af Alafair Burke helt fra begyndelsen ... og hun bliver bare ved med at overraske mig." Michael Connelly

Det skrev anmelderne om Bag facaden

"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

”Historien er spændende og velfortalt (…) Plottet er gennemtænkt og velfungerende.” – litteratursiden.dk
”Med Bag facaden har Alafair Burke skabt den perfekte blanding af karakterdrevet spænding,
efterforskning og klassiske domestic noir-elementer.” – catsbooksandcoffee.com
"Suger læseren helt ind. Er man først begyndt, vender bladene sig selv, og man er fanget, til
bogen er færdig.” – bogrummet.dk
”Det er en bog, som kommer ind under huden. Hvis du er til domestic noir-genren, så er
denne et MUST.” – krimihjerte.dk

Alafair Burke er født i Florida, USA. Hun mener selv, at hendes livslange fascination af forbrydelser bunder
i, at en seriemorder hærgede i det område, hun voksede op i. Hun bor på Manhattan, hvor de fleste af
hendes krimier foregår. Hun er forhenværende anklager og underviser i strafferet ved siden af sit
forfatterskab.
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