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Vicekriminalkommissær Jimmy Perez rejser hjem til sin fødeø, Fair Isle, for at præsentere sin forlovede, Fran,
for sine forældre.

Efterårsstormen raser, og Fair Isle er isoleret. Øboerne føler sig fanget, og spændingerne vokser. Nok til at
drive nogen til mord. Besøget udvikler sig til en efterforskning, da en kvinde findes myrdet i det anerkendte
fugleobservatorium. Ingen kan forlade øen, før stormen lægger sig, og Jimmy Perez skal arbejde hurtigt. Der

er en morder på øen, der måske vil slå til igen.

Pressen skriver:

»Krimien er spændende og truende og fuld af barsk natur, som ville kunne gøre enhver vanvittig. Jeg læste
desuden en del om fugle under læsningen, og det virker, som om Cleeves har vendt hver sten, hun beskriver.

Som at være der selv.« - Femina, Julia Lahme

»Ann Cleeves har i alle fire bøger formået at gøre de barske øer og deres beboere levende, men Fair Isle-
historien får ekstra farve af den fuglekiggerbesættelse, man genkender fra det virkelige liv. Heldigvis uden

mord altså.«
****- Berlingske, Bente Cornelius

 

 

Forlaget skriver:

Vicekriminalkommissær Jimmy Perez rejser hjem til sin fødeø, Fair
Isle, for at præsentere sin forlovede, Fran, for sine forældre.

Efterårsstormen raser, og Fair Isle er isoleret. Øboerne føler sig
fanget, og spændingerne vokser. Nok til at drive nogen til mord.
Besøget udvikler sig til en efterforskning, da en kvinde findes

myrdet i det anerkendte fugleobservatorium. Ingen kan forlade øen,
før stormen lægger sig, og Jimmy Perez skal arbejde hurtigt. Der er

en morder på øen, der måske vil slå til igen.

Pressen skriver:

»Krimien er spændende og truende og fuld af barsk natur, som ville
kunne gøre enhver vanvittig. Jeg læste desuden en del om fugle

under læsningen, og det virker, som om Cleeves har vendt hver sten,
hun beskriver. Som at være der selv.« - Femina, Julia Lahme

»Ann Cleeves har i alle fire bøger formået at gøre de barske øer og
deres beboere levende, men Fair Isle-historien får ekstra farve af den
fuglekiggerbesættelse, man genkender fra det virkelige liv. Heldigvis



uden mord altså.«
****- Berlingske, Bente Cornelius

 

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Stormvarsel&s=dkbooks

