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Kriminalbetjent Dave Robicheaux er atter tilbage i New Iberia, Louisiana. Syv unge kvinder i nabobyen
Jefferson Davis Parish er blevet brutalt myrdet. Robicheaux og hans freelance makker og gode ven, Clete

Purcel, bliver konfronteret med Herman Stanga, en berygtet alfons og pusher. Da Stanga bliver fundet død –
kort tid efter at have fået tæsk af Purcel i overværelse af utallige vidner – tager sagen en uheldig drejning, og

Cletes karriere og liv hænger i en tynd tråd.

En regnbue af glaser af amerikanske anmeldere blevet betegnet som den mest storslåede roman i
Robicheaux-serien. Selv om det er den 18. bog i serien, kan du nemt begynde her

James Lee Burke(f. 1936) er en verdensberømt, amerikansk krimiforfatter. Han er vinder af to Edgar Awards
og er tildelt titlen Grand Master af MWA.

” En regnbue af glas” er indlæst af Thomas Guldberg Madsen

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio
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