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»Færøsk krimi med masser af humor(d). ... en absolut anbefalelsesværdig krimi med basal spænding og herlig
humor. Et smukt og blodigt møde med den specielle befolkning på de stormomsuste øer i Nordatlanten.«

Krimi fra Færøerne. Tredje bog på dansk i serien om journalist Hannis Martinsson.

To unge, britiske miljøaktivister bliver fundet myrdet mellem grindehvalerne efter et grindedrab i Tórshavn.
Nyheden spredes i løbet af ingen tid over hele verden, og en lang række dyreværnsorganisationer ruster sig til
kamp mod færingernes grindedrab. Tidligere journalist, nu ´konsulent´ Hannis Martinsson bliver opsøgt af
den britiske miljøorganisation Guardians of the Sea, der vil have ham til at finde ud af, hvem der har myrdet

de to aktivister.

Han siger modstræbende ja til opgaven, som viser sig at blive langt farligere, end han havde regnet med.
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