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Under mystiske omstændigheder myrdes konen til en redaktør fra Palermo om bord på en færge. Michael
Bech, en dansk-tysk journalist, havde netop lært parret at kende og tilbyder sin kollega at hjælpe med at finde
frem til motivet til mordet. Undervejs møder Michael Bech en kvindelig siciliansk kriminalkommissær, der
ikke kun skal opklare mordet på redaktørens kone, men også hvorfor man har fundet en skindød og flere
friske lig i gamle kister i Palermos katakomber. Der opstår mere end bare sympati mellem journalisten og
kommissæren. I tæt samarbejde kommer de på sporet af utrolige kriminelle aktiviteter, men formår også at
nyde livet, som de et par gange er ved at miste under dramatiske omstændigheder. Med blandingen af fakta
og fiktion, historie, gastronomi og turisme sammen med en portion kærlighed og erotik bliverMord på
færgen til Palermo interessant og spændende læsning for krimifans og alle dem, der elsker Italien.
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Under mystiske omstændigheder myrdes konen til en redaktør fra
Palermo om bord på en færge. Michael Bech, en dansk-tysk

journalist, havde netop lært parret at kende og tilbyder sin kollega at
hjælpe med at finde frem til motivet til mordet. Undervejs møder
Michael Bech en kvindelig siciliansk kriminalkommissær, der ikke
kun skal opklare mordet på redaktørens kone, men også hvorfor man
har fundet en skindød og flere friske lig i gamle kister i Palermos
katakomber. Der opstår mere end bare sympati mellem journalisten
og kommissæren. I tæt samarbejde kommer de på sporet af utrolige
kriminelle aktiviteter, men formår også at nyde livet, som de et par
gange er ved at miste under dramatiske omstændigheder. Med
blandingen af fakta og fiktion, historie, gastronomi og turisme

sammen med en portion kærlighed og erotik bliver Mord på færgen
til Palermo interessant og spændende læsning for krimifans og alle

dem, der elsker Italien.
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