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Sort som ravnen Ann Cleeves Hent PDF Det er en kold januarmorgen, og Shetlandsøerne er begravet i sne.
Fran Hunter er på vej hjem efter at have fulgt sin datter i skole, da hendes blik fanges af nogle klare farver på
det blændende hvide snetæppe. En flok ravne cirkler over et lig på marken. Det er Catherine Ross, naboens

teenagedatter.

Indbyggerne i Ravenswick er ikke sene til at udpege den skyldige. Det kan kun være den ensomme og ikke
helt normale Magnus Tait, for han var den sidste, der så Cathrine i live, og han var også den hovedmistænkte,
da en lille pige, Catriona Bruce, forsvandt otte år tidligere. Dengang fandt politiet dog ingen beviser, så sagen

blev henlagt.

Vicekriminalkommissær Jimmy Perez og hans kolleger er opsatte på at opklare sagen og starter en større
efterforskning. Det viser sig, at man i det lille samfund alligevel ikke kender hinanden til bunds, og

efterhånden som politiet kradser i overfladen, breder tvivlen om Magnus Taits skyld sig. Det lille samfund
indhylles i et tæt net af frygt og mistro, for det er måske en bekendt, en kollega, en god ven, der er morderen.

For første gang i mange, mange år låser øboerne deres døre.

Sort som ravnen 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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