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I den tyvende roman i serien om politimanden Dave Robicheaux fra Louisiana - serverer Burke en allegorisk
fortælling om godt og ondt, en fortælling der vil skaffe ham en plads i de største amerikanske

romanforfatteres panteon, skriver Esquire.

Selv om dette er den 20. krimi i James Lee Burkes serie om Robicheaux, så kan man roligt starte her uden at
have hørt de foregående lydbøger i serien.

Sammen med sin ustyrlige ven Clete Purcel er Dave Robicheaux på ferie et sted i udkanten af Rocky
Mountains, da en fangetransport på vej til Montana forulykker. Den undvegne voldtægtsforbryder er set
forsvinde fra ulykkesstedet, men det sete afhænger af øjnene, og er det måske i virkeligheden en dæmon?
Og da "dæmonen" opsøger både Robicheaux og datteren Alafair bliver det en sag for den ferierende Dave

Robicheaux.

I Verdens lys optræder ondskaben i mange amerikanske forklædninger. Oligarker i olie og deres ynkværdige
arvinger optræder side om side med håndlangerne, de mere traditionelle kriminelle artsfæller. James Lee

Burke er ifølge The New York Times Book Review "Regerende mester i nostalgisk noir".

” Verdens lys” er indlæst som lydbog af Thomas Guldberg Madsen
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