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A for alibi Sue Grafton Hent PDF I "A for Alibi" møder vi for første gang den californiske Kinsey Millhone.
Hun er 30 år, detektiv og arbejder i forsikringsbranchen som efterforsker.

Der var ikke mange der sørgede da Laurence Fife blev myrdet. Han var en fremtrædende skilsmisseadvokat
som havde ry for rå og hensynsløs opførsel i forretningslivet. Og så var der alle rygterne om hans mange

affærer. Så der var mange mennesker i den maleriske sydcaliforniske by Santa Teresa der ønskede at se ham
død. Herunder - mente politiet - Laurences unge smukke hustru, Nikki. Hun havde motiv og mulighed. Det

samme mente juryen og Nikki blev dømt for mordet.
Otte år senere er hun ude på prøveløsladelse. Nikki Fife hyrer Kinsey Millhone til at finde ud af, hvem

virkelig dræbte Laurence.
Kinsey må efterforske et spor, der har været koldt i otte år. Et spor der rummer en bitter, velhavende og

rapkæftet gammel kvinde og en ung dreng, født døv, hvis hukommelse man ikke kan have tillid til. Et spor,
der fører til en advokat som loyalt forsvarer en død partner og en - for Kinsey afvæbnende - attraktiv

ekshustru, som stadig er vred på Fife for at have stjålet Laurence. Sporet fører til en ikke-helt-så-ung sekretær
med en lidt-for-høj-løn og til en masse gammel gæld…
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mordet.
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Millhone til at finde ud af, hvem virkelig dræbte Laurence.
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der rummer en bitter, velhavende og rapkæftet gammel kvinde og en
ung dreng, født døv, hvis hukommelse man ikke kan have tillid til.
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