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Da Flossie Rubrick, tidligere medlem af det newzealandske parlament, bliver fundet dræbt i en balle uld, går
politikommissær Alleyn straks ind i jagten på morderen. Hurtigt viser det sig dog, at der er delte meninger om
Rubricks karakter. Rubrick har med sikker hånd ført sine nærmeste rundt i manegen efter eget
forgodtbefindende, og nu, hvor hun er borte, udbryder der krig for åbent tæppe. NGAIO MARSH (1895-1982)
var i sin samtid en af de helt store kvindelige kriminalforfattere. Mens Ngaio (g’et er stumt) levede, var hun
lige så læst, beundret og elsket som Agatha Christie, Dorothy L. Sayers og Margery Allingham, og sammen
med disse tre forfatterinder udgjorde hun De Fire Store fra de britiske kriminalromaners Golden Age i
1920’erne og 1930’erne. De fire Queens of Crime blev de kaldt. Ngaio Marsh skrev 32 kriminalromaner, og
hendes helt Alleyn optræder i dem alle.
Da lysned så dejlig en stjerne Heimdal er en af de guder, om hvem megen viden synes at være gået tabt.
På baggrund af de brudstykker af myter om ham, der er blevet overleveret, fremtræder Heimdals funktion og
væsen meget uklart. / Rasmussen, Halfdan) Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150.
Heimdal kaldes 'den hvide as' og beskrives som værende stor og mæg Karakteristik, funktioner og roller. Ord

der ikke har været brugt i rigtig lang tid Efter den seneste store sejr over Egedal-Jylinnge, hvor vi for to uger
siden vandt med 6½-1½, var vi store optimister og regnde med at kunne banke Roiskilde med 7-1. Heimdal
kaldes 'den hvide as' og beskrives som værende stor og mæg Karakteristik, funktioner og roller. anvendt
kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske
værker. Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid Efter den seneste store sejr over Egedal-Jylinnge, hvor vi
for to uger siden vandt med 6½-1½, var vi store optimister og regnde med at kunne banke Roiskilde med 7-1.
Aserne er den af de to gudefamilier, som vi kender bedst. Ud over menneskene troede vikingerne, at verden
var beboet af aser, vaner og jætter.
anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og
lokalhistoriske værker. Aser, vaner og jætter. Aserne er den af de to gudefamilier, som vi kender bedst.
Mindst 75. Aserne er den af de to gudefamilier, som vi kender bedst.
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid Efter den seneste store sejr over Egedal-Jylinnge, hvor vi for to
uger siden vandt med 6½-1½, var vi store optimister og regnde med at kunne banke Roiskilde med 7-1. Aser,
vaner og jætter. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … Ved udarbejdelsen af
slægtstavlen er bla. Jydsk Atomkraft A/S er det eneste kommercielle atomkraftværk i Danmark. )
Bagermester Harepus (Hartmann, Chr.

