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En ung mand findes myrdet i et nedlagt granitbrud på Bornholm, men ingen kender ham. Undtagen præsten
Agnethe Bohn, der identificerer ham som russeren Daniil Khristov. Agnethe har svært ved at falde til som
præst i Rønne, og det bliver ikke lettere, da hun blander sig i efterforskningen af mordet på Daniil Khristov.
En mordgåde, der trækker tråde tilbage til russernes besættelse af Bornholm i 1945. Samtidig forsøger hun at
forholde sig til sin bornholmske fortid og fætteren Lars, som hun ikke har set i mere end 15 år, men som nu er
politiets efterforsker på sagen.Bornholmerkrimien GRANITGRAVEN er første bind i serien om præsten
Agnethe Bohn.
Vi synes, de bedste bornholmske pølser findes hos Hallegård, der både laver grillpølser og spegepølser.
Selvom du skal ud på øen for de største gourmet-oplevelser, kan du sagtens få dig en god madmæssig
oplevelse på et af de mange spisesteder i Rønne.
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Nicolai Kirke (officielt) / Sankt Nicolai Kirke / Rønne Kirke er sognekirke for Rønne Sogn. Sct. Den ligger
tæt ved havnen og er dominerende i bybilledet. En av vårens nya deckardebutanter är Anki Edvinsson, som
skiljer sig från majoriteten av svenska deckarförfattare genom att låta sin bok Lust att döda utspela. Den
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