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Stormvarsel Ann Cleeves Hent PDF Vicekriminalkommissær Jimmy Perez rejser hjem til sin fødeø, Fair Isle,
for at præsentere sin forlovede, Fran, for sine forældre og vise hende øen, hvor de overvejer at slå sig ned.
Men besøget tager en uventet drejning. Efterårsstormen raser, og Fair Isle bliver afskåret fra omverdenen.

Spændingerne vokser. Nok til at drive nogen til mord…

Da Angela Moore, den berømte leder af øens anerkendte naturcenter, findes myrdet, indleder Jimmy Perez
den vanskelige efterforskning uden hjælp fra fastlandet. Ingen kan forlade øen, før stormen lægger sig, og
Jimmy Perez ved, at han skal arbejde hurtigt. Der er en morder på øen, der måske kun venter på chancen for

at slå til igen.

- Velstrikket krimiplot samt gode beskrivelser af naturen, fuglekiggeriet og miljøet på Shetlandsøerne, der er
sat flot fokus på med den samlede series forskellige lokaliteter - og med hele personer. Underholdende og

interessant læsning og dertil spændende. - Per Drustrup Larsen, lektør

Stormvarsel 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.

 

Vicekriminalkommissær Jimmy Perez rejser hjem til sin fødeø, Fair
Isle, for at præsentere sin forlovede, Fran, for sine forældre og vise
hende øen, hvor de overvejer at slå sig ned. Men besøget tager en
uventet drejning. Efterårsstormen raser, og Fair Isle bliver afskåret
fra omverdenen. Spændingerne vokser. Nok til at drive nogen til

mord…

Da Angela Moore, den berømte leder af øens anerkendte naturcenter,
findes myrdet, indleder Jimmy Perez den vanskelige efterforskning
uden hjælp fra fastlandet. Ingen kan forlade øen, før stormen lægger

sig, og Jimmy Perez ved, at han skal arbejde hurtigt. Der er en
morder på øen, der måske kun venter på chancen for at slå til igen.

- Velstrikket krimiplot samt gode beskrivelser af naturen,
fuglekiggeriet og miljøet på Shetlandsøerne, der er sat flot fokus på

med den samlede series forskellige lokaliteter - og med hele
personer. Underholdende og interessant læsning og dertil spændende.

- Per Drustrup Larsen, lektør

Stormvarsel 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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