
De to første bind i Ann Cleeves' populære krimiserie om Vera Stanhope 

udkommer nu for første gang på dansk 

 

Ann Cleeves: Kragefælden og I løgnenes spor 

Den britiske krimiforfatter Ann Cleeves er en af Englands mest anerkendte krimiforfattere og 

står bl.a. bag krimiserien om den skarpe, kloge og finurlige kriminalkommissær Vera Stanhope, 

som er omsat til den populære tv-serie Vera. Nu udkommer de første to bind i serien for første 

gang på dansk. 

 

Bind 1: Kragefælden 

En lille gruppe meget forskellige kvinder ankommer til en afsidesliggende hytte i en engelsk 

nationalpark for at foretage en miljøundersøgelse. Holdets leder, Rachael, er stadig ved at komme 

sig over at være blevet svigtet af sin chef og elsker. Botanikeren Anne har selv skumle bagtanker 

med at deltage i undersøgelsen. Og så er der Grace, en sær, stille ung kvinde, som også har sine 

skeletter i skabet. 

  

Da Rachael ankommer som den første, bliver hun chokeret over at finde liget af sin veninde Bella 

Furness. Bella har tilsyneladende begået selvmord — men Rachael er skeptisk. Og da der sker 

endnu et dødsfald, må de tilkalde en fjerde kvinde, nemlig den ukonventionelle 

kriminalkommissær Vera Stanhope, som nu må stykke sandheden sammen. 

 

Bind 2: I løgnenes spor 

Ti år er gået, siden femtenårige Abigail Mantel blev myrdet og fundet død i en grøftekant i East 

Yorkshire. Hendes fars kæreste blev dengang dømt for mordet, men pludselig dukker nye beviser 

op i sagen og renser hendes navn – Abigails morder er altså stadig på fri fod. 

  

Abigails bedste veninde, nu en ung kvinde, der bor i landsbyen med sin egen lille familie, er 

chokeret over nyheden. Hun opdager, at hun måske slet ikke kendte sin veninde så godt, som hun 

troede. Efterhånden som kriminalkommissær Vera Stanhopes efterforskning skrider frem, står det 

klart, at landsbyens beboere ikke taler helt sandt og vil gøre hvad som helst for at undgå, at 

sandheden kommer frem i lyset. Er de bange for morderen? Eller for deres egen blakkede fortid? 

 

"En af Storbritanniens bedste krimiforfattere." - Daily Express 

 

"Cleeves skaber stemningsfulde omgivelser og komplekse karakterer, så man bliver 

dejligt afhængig af hendes krimier." - Library Journal 

 

"Cleeves’ skarpe og stemningsfulde krimi får læseren til at gætte helt til sidste side." - Publishers 

Weekly 



 

Ann Cleeves (f. 1954) har skrevet en lang række krimier, og hendes bøger er blevet omsat til de 

populære tv-serier Vera, Shetland og The Long Call (Døden på stranden). Hun er tidligere 

modtager af det britiske krimiakademis ”Diamond Dagger”, som er den mest prestigefulde 

ærespris, en krimiforfatter kan modtage. Ann Cleeves bor i Northumberland i det nordøstlige 

England. 

 

Ann Cleeves:  

Kragefælden (448 sider) 

Oversat af Johnnie McCoy 

I løgnenes spor (344 sider) 

Oversat af Line Beck Rasmussen 

 

Forlagets pris pr. bog: 

249,95 kr.  

 

Udk. d. 3. januar 2023 


