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Rød tåge David Garmark Hent PDF En ung mand findes død ved bredden af en sø på den altid tågede Hvidø.
Efterforskningsleder Max Munk og hans makker Merian Takano fra Københavns Politi rejser til Hvidø for at
efterforske drabet, som hurtigt bliver omgærdet af lokal mystik. Flere beboere mener, at mordet er begået af
Ellepigen, et overnaturligt væsen, som ifølge sagnet dukker op hvert 100. år for at slå øens drenge ihjel.

Efterforskerne afviser selvfølgelig teorien, men måske er der nogen på øen, der profiterer på mystikken? For
Hvidø lever af sin tåge, sin lokale heks og sine dunkle historier, som trækker turister til fra nær og fjern.

Da morderen igen slår til, breder angsten sig på øen og i Munks eget plagede sind. Hvor går grænserne for
virkeligheden, og er han langsomt ved at miste sin fornuft i Hvidøs tætte tåge?

Rød tåge er første bind i serien om efterforskerne Max Munk og Merian Takano og deres helt specielle
forhold.
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