Puslespil
ISBN:

9788711819043

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Ed Mcbain

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Kategori:

Krimi & mystik

Udgivet:

26. september 2017

Puslespil.pdf
Puslespil.epub

Fundet af to døde mænd bringer en stump af et fotografi for dagen. Siden dukker endnu et stykke op, og begge
viser sig at være en del af et hjemmelavet puslespil. Detektiverne Brown og Carella bliver klar over, at når alle
stykkerne, som er givet til Bonamico-bandens venner, er samlet, vil de vise, hvor banden skjulte de 750.000
dollars, de stjal ved et bankkup seks år tidligere.At eje et stykke af fotografiet kan – viser det sig også – blive
dødsens farligt, og det ser ud til at bero på en tilfældighed, hvem der først får samlet puslespillet – politiet eller
en meget beslutsom morder.En kold og beregnende hjerne – et menneske, som ikke vil vige tilbage for noget –
er begyndt at lege med puslespil.
Den amerikanske forfatter var født under navnet Salvatore Albert Lombino (1926-2005), men besluttede sig i
1952 for at skifte navn til Evan Hunter, og det er blandt andet under dette navn, at han fik succes. Hunter skrev
både under sig eget navn, men benyttede sig også flittigt af forskellige pseudonymer, hvoraf Ed McBain
muligvis er det mest kendte. Hunter udgav mere end 100 romaner, og særligt krimier. Udover sine romaner
skrev Hunter filmmanuskripter og er blandt andet forfatter til manuskriptet bag "The Birds" (1963), der blev
instrueret af Alfred Hitchcock. Evan Hunter fik tildelt flere priser og blev nomineret til en Edgar Award hele
fire gange. Ed McBains krimiserie "Station 87" følger en række betjente på Station 87 i storbyen Isola. Oftest
følges den hårdkogte betjent Steve Carella i hans hverdag, hvor kampen mod mord, narkoproblemer og
diskrimination er hverdag. McBains krimiserie består af mere end 50 bøger.
Vi samler sjove puslespil her i kategorien for hele familien. Hvis du ikke finder det stof du leder efter her på

siden, eller kan du ikke bestille så meget af stoffet, som du gerne vil, så skriv til butikken på
info@butikparadiset-shop. Puslespil Alice i eventyr land der er 50 brikker i denne fine æske, det er fra 5 år.
Vi har altid de bedste priser og hurtig levering. Les jeux d'énigme présentés ici sont de difficultés variables et
le mieux est de les essayer un par un. Billige Priser Dag-til-dag Levering Fragtfri over 499 kr. ne. Billige
Priser Dag-til-dag Levering Fragtfri over 499 kr. IQ legetøj online butik. com is tracked by us since February,
2018. jp samarbejdsøvelser. Vi har altid de bedste priser og hurtig levering. Ordguf. Indlæs dine egne
motiver og løs dem - opret en profil gratis nu. i Jackpotspin.
Control the level of difficulty for fun by all the family, or a … Køb rubiks cubes og IQ puzzles. Du finder et
stort udvalg af flotte puslespil til lave priser for både de mindste og voksne.

