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Der er blod omkring hendes åbne mund, der er blod i hendes hår, og det farver det så mørkt, at det ikke er til
at se, hun i virkeligheden var blond. Der er blod i hendes øjne. Det hvide omkring pupillerne har en lyserød
kulør, og hendes grågrønne øjne ser sorte ud i den dunkle belysning. Men det er nu ikke derfor, jeg måber.

“Hvor er resten af hende henne?”

Gabriel er natter - og bryder sig ikke om at blive kaldt vampyr.

Gabriel og Kriminalassistent Helene Ravn kan ikke døje hinanden, men de må arbejde sammen for at opklare
det grusomme mord på den unge Iris Frantzen. Det er et usædvanligt samarbejde mellem Natholdet og

Dagholdet. Det er sjældent en god idé at lade vampyrer og mennesker være på samme hold.

Hvorfor skulle offeret dø så brutalt? Hvilke roller spiller Herrens Lys og Frie Borgere, som kæmper for
natternes rettigheder? Hvad betyder ordene ”HØSTEN ER I GANG”?

Kan Gabriel og Ravn nå at opklare det grufulde mysterium inden det er for sent?

RØD HØST er en uhyggelig krimi i et Danmark befolket af mennesker og vampyrlignende væsener. RØD
HØST er gys og spænding.

LARS AHN har bl.a. udgivet novellesamlingen DEN NAT, VI SKULLE HAVE SET VAMPYROS
LESBOS, som blev kåret til Årets Danske Horrorudgivelse 2017. Han har desuden vundet Niels Klim-prisen

for bedste danske science fiction-novelle to gange. RØD HØST er hans debutroman. 
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