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Den glemte grav Simon Beckett Hent PDF David Hunter bliver i sin egenskab af retsmedicinsk antropolog
kaldt ud for at overvære opgravningen af et pigelig på et goldt stykke hede i Dartmoor-egnen i England.
Yderligere to unge piger er forsvundet, og politiet mener, at den allerede fængslede morder Jerome Monk
også er ansvarlig for deres død og forsvinden. Det er dog ikke lykkedes politiet at finde de andre grave, og

efter en mislykket eftersøgning forbliver sagen uopklaret. Otte år senere bliver David Hunter en dag opsøgt af
en politikollega fra dengang, som fortæller, at Jerome Monk er flygtet fra fængslet. Samme dag modtager han
et desperat opkald fra en anden tidligere kollega, og han tager fra London tilbage til Dartmoor, hvor det snart
skal vise sig, at den undslupne Jerome Monk er ude på en personlig vendetta mod de involverede politifolk
fra dengang. David befinder sig pludselig midt i en nervepirrende menneskejagt, hvor fortiden viser sig at
være alt andet end død og begravet. "... hvis man er ude efter en god, solid krimi, der holder spændingen til

sidste side, skuffer den bestemt ikke." - Litteratursiden

 

David Hunter bliver i sin egenskab af retsmedicinsk antropolog kaldt
ud for at overvære opgravningen af et pigelig på et goldt stykke hede
i Dartmoor-egnen i England. Yderligere to unge piger er forsvundet,
og politiet mener, at den allerede fængslede morder Jerome Monk
også er ansvarlig for deres død og forsvinden. Det er dog ikke
lykkedes politiet at finde de andre grave, og efter en mislykket

eftersøgning forbliver sagen uopklaret. Otte år senere bliver David
Hunter en dag opsøgt af en politikollega fra dengang, som fortæller,
at Jerome Monk er flygtet fra fængslet. Samme dag modtager han et
desperat opkald fra en anden tidligere kollega, og han tager fra
London tilbage til Dartmoor, hvor det snart skal vise sig, at den
undslupne Jerome Monk er ude på en personlig vendetta mod de



involverede politifolk fra dengang. David befinder sig pludselig midt
i en nervepirrende menneskejagt, hvor fortiden viser sig at være alt
andet end død og begravet. "... hvis man er ude efter en god, solid
krimi, der holder spændingen til sidste side, skuffer den bestemt

ikke." - Litteratursiden
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