
Atmosfærefyldt krimi om snedige løgne og mord i et lille lokalsamfund 
 
Ann Cleeves: Hejrens skrig 
En North Devon-krimi 

Hejrens skrig er andet selvstændige bind i den stemningsfulde krimiserie om kriminalkommissær 
Matthew Venn fra det nordlige Devons naturskønne omgivelser. Serien er skrevet af den 
prisvindende engelske krimiforfatter Ann Cleeves, der også er kvinden bag de populære tv-
serier Vera og Shetland.  
 
Det er en usædvanligt varm sommer i North Devon, og turisterne strømmer til kysten. 
Vicekriminalkommissær Matthew Venn bliver kaldt ud til et gerningssted på en landlig ejendom 
beboet af en gruppe kunstnere. Her finder han et grundigt iscenesat mord: En lokal læge, Dr. Yeo, 
er blevet dolket til døde med et skår fra en af sin glaspusterdatters smadrede glasvaser. 
  
Dr. Yeo virker som et usandsynligt mordoffer. Han var en god mand, forgudet af sin datter og 
afholdt i lokalmiljøet. Da man finder endnu et lig, dræbt på samme måde som det første, må 
Matthew Venn træde varsomt og navigere med snilde i de mange løgne, der gemmer sig under 
overfladen i det lille lokalsamfund. Og sagen går faretruende tæt på hans eget privatliv. 
 
"Et fremragende eksempel på Cleeves' formidable talent." - Kirkus Reviews 
 
"En vidunderligt opslugende politikrimi, der emmer af Agatha Christie-atmosfære og intriger." 
- Booklist 
 
"En af krimigenrens største naturtalenter." - Sunday Express 
 
Det skrev de danske anmeldere om første bind i serien, Døden på stranden: 
 

 "Godt hjemmestrikket håndværk, mord med skrigende måger, modne mennesker, 
lumske moser, tidevand, tørv og masser af tålmod." – Politiken 

 "En god krimi med stor underholdningsværdi, et interessant og grusomt plot og 
med plads til at lade rive sig med af de mange skift i stemninger." – Femina  

 "En lovende start på en ny krimiserie, der rummer meget menneskelig dybde, 
rolig fortællestil, et dejligt persongalleri og ikke mindst spænding. Og så er plottet dejligt 
overraskende." – Søndag 
 



"Cleeves’ nye serie er gedigen britisk krimi med et godt plot og et velfungerende persongalleri." – 
litteratursiden.dk 

 
Ann Cleeves (f. 1954) er en af Englands mest anerkendte og elskede krimiforfattere. Hun har 
skrevet en lang række krimier, som er oversat til mange sprog, og hendes bøger er blevet omsat til 
de populære tv-serier Vera, Shetland og Døden på stranden. Hun er tidligere modtager af det 
britiske kriminalakademis „Diamond Dagger“, som er den mest prestigefulde ærespris, en 
krimiforfatter kan modtage. 
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