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Det er effektivt, foruroligende og troværdigt. Kort sagt leverer Castillo glimrende underholdning.
– Politiken

Seriens fans såvel som førstegangslæsere vil blive begejstrede over denne overbevisende og atmosfærefyldte
krimi, der foregår i hjertet af amishsamfundet.

– Library Journal.

Jeg håber, at der kommer flere bøger i serien, og vil anbefale serien til alle, der er vilde med en god krimi. …
Efter stormen er en af de bedste i serien. – Bechs Books

Efter stormen er syvende bog i Castillos fascinerende serie med den tidligere amishpige, nu politichef, Kate
Burkholder som hovedperson.

———————–
Efter en tornados rasen i den lille flække Painters Mill i Ohio, USA, dukker der menneskeknogler frem

mellem resterne af en gammel lade. Politichef Kate Burkholder får tildelt den tvivlsomme opgave det er at få
knoglerne identificeret. Knoglerne har ligget længe og viser sig at være nøglen til en 30 år gammel sag, som
fører Kate Burkholder langt ind i det amishsamfund, hun engang tilhørte. Da Kate selv bliver truet på livet og
angribes der, hvor hun er allermest sårbar, bliver det tydeligt, at nogen i den ellers venlige og fredselskende
sekt ønsker, at hun skal stoppe sin efterforskning – og de er villige til at gå langt for definitivt at begrave

fortidens synder.

Efter stormen er en isnende krimi, som samtidig giver et indblik i den hemmelighedsfulde amishkultur i
USA’s midtvesten.
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