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Da han endelig fandt liget, var solen for lang tid siden gået ned. Mørket var vokset frem mellem granerne, og
et kort forvirret øjeblik troede han, at han var blevet offer for et optisk bedrag. Men det var virkeligt. Dette

bizart hvide pigekød, der lyste imod ham under de tørre grene…

En anonym kvinde ringer til politiet og fortæller, at der forsvinder unge piger fra en ferielejr, som er
arrangeret af sekten Det Rene Liv. Taler hun sandhed? Hvem er hun? Og hvad er det, der skjuler sig bag den
fanatiske holdning, som sektens voksne medlemmer og deres leder dyrker? Kommissær Van Veeteren bliver
kastet ud i en sag, hvor alle spørgsmål besvares med tavshed, og hvor hans intuition er det eneste, som kan

give ham svarene.

Kommissæren og tavsheden er femte selvstændige bind i Håkan Nessers prisbelønnede serie om
kriminalkommissær Van Veeteren og hans kolleger på politistationen i Maardam.

Lydbogen er indlæst af Fjord Trier Hansen.
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