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Skrevet i ild Simon Beckett Hent PDF David Hunter burde være i London hos den kvinde, han elsker. I stedet
gør han en betrængt politimand en tjeneste og rejser til den fjerntliggende ø Runa i Hebriderne, hvor en
uhyggelig oplevelse venter ham: Et lig, der næsten er brændt helt væk, bortset fra en hånd og en fod. Det

lokale politi afskriver det makabre fund som en ulykke, men Hunters instinkt fortæller ham noget andet. Han
er overbevist om, at der er en morder på øen, og han indser snart, at Runa er alt andet end en provinsiel idyl,

og at det forkullede ligfund blot er én af øens mørke hemmeligheder.

Så blæser en storm ind fra Atlanten, der afskærer al strøm og kontakt med omverdenen. Mens uvejret raser,
slår morderen til igen …

DE DØDES HVISKEN er den anden roman i Becketts serie om den retsmedicinske antropolog David Hunter
Bind et er Dødens kemi.

Om DE DØDES HVISKEN
"Beckett holder de klassiske engelske krimidyder i hævd, men tilsætter action, skruer tempoet i vejret og

bruger gerne billige tricks. Det er vildt forfriskende og meget underholdende."
– Mette Strømfeldt, Berlingske Tidende
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