
Exet: gripande juridikthriller mitt i Manhattans brus!
En gång i tiden krossade hon hans hjärta. Nu har hon chansen att rädda hans liv ... Alafair Burke är amerikansk
deckarförfattare som skrivit 16 romaner och legat på New York Times bästsäljarlista. Hon har hyllats av författare som Gillian Flynn
och Harlan Coben och hennes böcker kretsar alltid kring tuffa kvinnor, oftast advokater, som hamnar i mysterier. Burke är själv
jurist och hennes böcker är optimal läsning för folk som älskar tv-serier som Suits och The Good Wife och böcker som Störst av
allt av Malin Persson Giolito. I Exet träffar vi Olivia Randall, en försvarsadvokat, som tar på sig att försvara ex-pojkvännen Jack,
när denne anklagas för trippelmord. Olivia är helt övertygad om hans oskuld. Men ska hon verkligen vara det? Exet är smart och
spännande underhållning och finns i butik nu!

"En enorm talang." – Harlan Coben

"Burkes kvinnliga karaktärer är alltid fascinerande, med starka röster." – Gillian Flynn

OM BOKEN:
Olivia är en av New Yorks bästa försvarsadvokater. När hon får reda på att hennes ex, bestellerförfattaren Jack, misstänks för
mord på tre främlingar, är hon övertygad om att han är oskyldig. Frågan är vem som vill sätta dit honom och varför. 

Olivia bestämmer sig för att försvara Jack. För många år sedan krossade hon nämligen hans hjärta, och hon hoppas att detta kan
gottgöra hennes svek. Så länge som Jack är oskyldig, förstås. För det är han väl?

ETIKETT:



På boken Exet har vi satt etiketten Thrilling! Så trött på äldre kriminalkommisarier med alkoholproblem, men ändå sugen på
en rejäl dos spänning? Det här är böckerna för dig!
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