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Hvide nætter Ann Cleeves Hent PDF Det er blevet sommer på Shetlandsøerne, og solen skinner døgnet rundt.
Det særlige hvide skær, der reflekteres fra havet, er kendt for at gøre folk mere eller mindre vanvittige, og der

begynder da også at ske uhyggelige ting på øerne.

Ved en fernisering for to lokale kunstnere dukker en velklædt og forvildet mand op. Han kaster sig hulkende
på knæ foran et selvportræt og hævder at have fået hukommelsestab. Han forsvinder lige så pludseligt igen,
men bliver senere fundet dinglende for enden af et reb med en klovnemaske for ansigtet. Det bliver hurtigt

slået fast, at der er tale om et mord, men politiet står på bar bund. Hvem er manden, som ingen af de lokale vil
kendes ved? Og hvorfor blev han dræbt?

Vicekriminalkommissær Jimmy Perez er ikke i tvivl om, at morderen skal findes blandt de lokale, men selv
om alle kender alle i det lille øsamfund, forstår folk at værne om deres dybeste hemmeligheder, og eventuelle

mistanker er ikke noget, man går til politiet med. Men så sker der endnu et mord.

Hvide nætter 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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