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Der er mystik og hemmeligheder i massive mængder i denne krimi om den tidligere embedsmand Charles
Bradford, der nu henslæber sin tilværelse som en vaskeægte jernbanevagabond.Men livet for både ham og
hans familie bliver vendt godt og grundigt på hovedet, da han pludselig arver 20.000 dollars.
Mens hans ene datter straks sætter en detektiv ud for at opspore ham, beder den anden datter detektiven om at
lade faren være. Ikke desto mindre følger detektiven de slørede spor til et jernbanemuseum, hvor det
tilsyneladende ender blindt ... Bill Pronzini (f. 1943), amerikansk forfatter. Pronzini fik sin litterære
romandebut i 1971 med romanen "The Stalker" (udgivet i Danmark under titlen "Den ukendte hævner") og har
efterfølgende udgivet et væld af romaner, først og fremmest i krimi- og spændingsgenren. Han har i løbet af
sin forfatterkarriere vundet flere priser og blev allerede med sin debutroman nomineret til en Edgar Award.
Det var først de sidste par år man rigtig kunne mærke Gestapo i Danmark. 4000 mand.
Mads Lang (1500-57) første protestantiske præst. Den 12. ) er titlen på en krimi roman af Agatha Christie,
som blev udgivet. Den bugter sig på begge sider af afspærringen, der slet ikke er lang nok. Et fantastisk
projekt. Den 12. De slap fri. Husk på, at Statsbiblioteket har digitaliseret en del af de gamle aviser, og der er
flere på vej. SABROE Axel S. Maria går på VUC og drømmer om at blive læge, mest fordi hun mener, det
vil gøre. ) er titlen på en krimi roman af Agatha Christie, som blev udgivet. Nogle af folkene var små tyraner
og bødler. En varm og rørende bog om Maria, der gerne vil klare sig selv. Nonverbal kommunikationsøvelse.

En af os er morderen (også udgivet under titlerne Ti små negerdrenge og Der var ti, der var ni. Ældste kendte
billeder af Klode Mølle. 4000 mand. Gestapo i Danmark.

