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Altonas genfærd Craig Russell Hent PDF Forlaget skriver: Politikommissær Jan Fabel har haft døden tæt inde
på livet i snart et par årtier, men da han bliver skudt på klos hold under en rutineundersøgelse, konfronteres

han med nogle traumatiske oplevelser.
For Altonas genfærd modtog Craig Russell den fornemme pris 2015, Bloody Scotland Crime, for bedste krimi

i 2015.
Fabels første sag handlede om det formodede mord på Monika Krone, en fascinerede, æterisk smuk og

grusom kvinde., En nat for 15 år siden forlod Monika Krone en fest og forsvandt ud i den blå luft. Hun blev
aldrig fundet, men nu 15 år efter dukker liget op. Det samme gør beklagelig vis også en række unge mænd fra
en gruppe af studerende, Monikas tilbedere, de var besat af mord og mystik og overnaturlige fænomener. En
efter en dukker de op, døde, og da det vrimler med makaber symbolik omkring mordstederne, indser Fabel, at
han står med en morder med et hævnmotiv så at sige af en anden verden. Et "gotisk" monster der hjemsøger

Hamburg-Altonas gader.
"Jan Fabel er så afgjort på vej ind i Hall of Fame med de største af krimihistoriens store detektiver." skrev

Lars Ole Sauerberg i Jyllands-Posten.
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