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Stormen James Lilliefors Hent PDF Forlaget skriver: Mange turister besøger Tidewater hvert år. Men præsten
Luke Bowers bliver hurtigt klar over, at Susan Champlain ikke er som de andre. Hun opsøger ham og

fortæller, at hendes mand vil få hende til at ”forsvinde” på grund af et foto hun har taget. Besøget gør Bowers
så urolig, at han nævner det for sin veninde politikommissær Amy Hunter. Samme aften finder de Susans
døde krop på stranden. Politiet finder spor, der leder dem til en serie uopklarede mord, til de magtfulde

kriminelle i området - og til det forsvundne maleri af Rembrandt: The Storm on the Sea of Galilee. De, der er
bag drabene, har skabt et røgslør af bedrag og forræderi, en bevidst ”Storm” opfundet til at skjule sandheden.
Nu skal Hunter og Bowers sammen finde ud af, hvilken hemmelighed Susans foto gemmer. Men vil de være

de næste mål på en morders dødbringende dagsorden...?
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