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I Creole Belle møder vi vores helt og James Lee Burkes gennemgående figur gennem mere end 20 år, Dave
Robicheaux, i nye omgivelser som rekonvalescent på et hospital på St. Charles Avenue i New Orleans. Her
kæmper han med en fjende, som er mere lumsk og lusket end den, der placerede en kugle i Robicheaux´ ryg

for en måned siden under et skyderi ved Techefloden.

Morfinen lokker ham tilbage mod den misbrugermentalitet, som engang truede med at ødelægge hans liv.
Hans seneste gæst er en ung kvinde er i øvrigt gådefuld, hun dukker lydløst op dukker op ved hans sengekant
og efterlader ham en iPod, der blandt andet indeholder den gamle country ´n´ blues-sang My Creole Belle.

Hvad Dave ikke ved, er, at kvinden, som hedder Tee Jolie Melton er forsvundet nogle uger forinden, og ingen
vil tro på, at hun er dukket op igen for at mildne livet for en gammel mand med et skudsår. Da Robicheaux så
opdager, at hendes søster er blevet fundet død, indefrosset i en isblok, som flyder rundt i Mexicanske Golf,
bliver han overbevist om, at det er vigtigere end nogensinde før at få manet fortidens ondskab i jorden.

Dette er den 19. lydbog i krimi-serie om Dave Robicheaux, men man behøver ikke at have hørt de foregående
lydbøger i serien.

Anmeldelser af Creole Belle

»Endnu et mesterværk af Amerikas bedste romanforfatter« - Denver Post

»Dave Robicheaux er den bedste af nutidig amerikansk litteraturs seriekarakterer.« - Los Angeles Times

»James Lee Burke er en sværvægtsmester - en stor amerikansk romanforfatter, hvis værker ikke er overgået,
hverken enkeltvis eller som samlet oeuvre.« - Michael Connelly

”Creole Belle” er indlæst af Thomas Guldberg Madsen

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio
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