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Rødt støv Ann Cleeves Hent PDF Alle indbyggerne på Shetlandsøen Whalsay synes, det er spændende, da en
ung arkæolog finder et skelet under en udgravning. Stedet er omgærdet af en række gamle myter og historier

om både offerplads og handelssted, men ingen tør udelukke, at fundet er af nyere dato.

Kort efter bliver Sally Wilson, en ældre dame, skudt. Det kan være en tragisk vådeskudsulykke, men
vicekriminalkommissær Jimmy Perez tilkaldes for at efterforske sagen. Det barske landskab og havet skaber
ubarmhjertige mennesker, og Jimmy Perez bliver under efterforskningen hurtigt i tvivl om, hvorvidt der

virkelig var tale om en ulykke…

Velfortalt krimi fra Shetlandsøerne med stor vægt på person- og miljøskildring og god tid til at fortælle
historien om det lille øsamfund med "knogler i jorden og skeletter i skabene". God underholdning, også for

læsere der foretrækker de mindre brutale krimier. - Annemette Schønberg Johnsen, lektør.

Rødt støv er en del af Ann Cleeves’ Shetland-serie, som er filmatiseret af BBC og følges af millioner af seere
over hele Storbritannien.

Ann Cleeves (f. 1954) er forfatterinden bag Shetland-serien som omfatter bøgerne Sort som ravnen, Hvide
nætter, Rødt støv og Stormvarsel. Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden. Hun modtog i 2006

Storbritanniens største krimipris "The Duncan Lawrie Dagger Award" for Sort som ravnen.
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Kort efter bliver Sally Wilson, en ældre dame, skudt. Det kan være
en tragisk vådeskudsulykke, men vicekriminalkommissær Jimmy
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en ulykke…
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øsamfund med "knogler i jorden og skeletter i skabene". God

underholdning, også for læsere der foretrækker de mindre brutale
krimier. - Annemette Schønberg Johnsen, lektør.
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filmatiseret af BBC og følges af millioner af seere over hele

Storbritannien.

Ann Cleeves (f. 1954) er forfatterinden bag Shetland-serien som
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Stormvarsel. Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden. Hun
modtog i 2006 Storbritanniens største krimipris "The Duncan Lawrie
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