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Rødt støv er 3. bind i Ann Cleeves´ populære Shetlandskvartet.

En ø dækket af tåge. Et lille lukket samfund med skæbnesvangre hemmeligheder. Alle indbyggerne på
Shetlandsøen Whalsay synes, det er spændende, da en ung arkæolog finder et skelet under en udgravning.
Stedet er omgærdet af en række gamle myter og historier om både offerplads og handelssted, men ingen tør

udelukke, at fundet er af nyere dato.

Kort efter bliver Sally Wilson, en ældre dame, skudt. Det kan være en tragisk vådeskudsulykke, men
vicekriminalkommissær Jimmy Perez tilkaldes for at efterforske sagen. Det barske landskab og havet skaber
ubarmhjertige mennesker, og Jimmy Perez bliver under efterforskningen hurtigt i tvivl om, hvorvidt der

virkelig var tale om en ulykke.

»Rødt støv er en krimi for feinschmeckere, der sætter pris på et roligt tempo og et spindelvævsagtigt udtænkt
plot. Og for naturelskere, for Cleeves skildring af disse forblæste øer og det lunefulde vejrlig nærmer sig sine

steder poetiske højder.«
- Weekend Avisen
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