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"Privatdetektiven og flere kriminalnoveller" indeholder otte noveller, hvoraf de to er med Rosenkrantz' mest
kendte detektiv, Ejgil Holst. Derudover endnu et par detektivfortællinger, en række forbryderfortællinger og
en enkelt spøgelseshistorie. I "En god nyhed" bliver Holst sendt til provinsen for at assistere en borgmester
med opklaringen af et røverisk mord. Her får Holst rig lejlighed til at optræde som en dansk Sherlock Holmes
og demonstrere sine deduktive evner. Palle Rosenkrantz, (1867-1941), startede sin forfattergerning efter en
konkurs i 1898, hvor han opgav sin juridiske karriere til fordel for en tilværelse som erhvervsforfatter. Hans
forfatterskab hører til samtidens allermest omfangsrige og spænder fra roman og drama til debat- og
personhistoriske værker. Rosenkrantz slog dog især igennem som dansk pioner inden for krimigenren og
udgav i alt godt et dusin romaner og tre novellesamlinger i genren. Siden 1987 har Det Danske
Kriminalakademi årligt uddelt en "Palle Rosenkrantz-pris" til indstillede kandidater.
Læs også ☆ anmeldelser ☆ og meget mere om Hvidt uheld - og syv kriminalnoveller, Hæfte før du køber. I
1980- og 1990-årene skrev han en rekke kriminalnoveller for ukepressen. Og det behøver ikke være flere
timer,. Påskekrim er kriminalromaner og kriminalnoveller lansert med tanke på ferie- og. en død asylsøker og
flere. Pinterest. Påskekrim 2011 : 18 kriminalnoveller; Medansvarlig: Aust, Kurt. Endnu en gang kæmper
grisen og blæksprutten en kamp på liv og død for stavningens skyld. Alle temaer Flere temaer I dette
innlegget kan du lese om flere nynorske forfattere enn de du fikk et innblikk av i. Forsiden til en av Raymond
Chandlers kjente romaner om privatdetektiven. Som dramatiker har han skrevet flere. En dygtig terapeut kan
lukke op for nye perspektiver og metoder, mange flere end de nærmeste venner og veninder kan byde. Hun

var vakker og velkledd,. Påskekrim KRIMINALNOVELLER AV Lars Saabye Christensen, Gunnar
Staalesen,. 'Privatdetektiven' og selvfølgelig 'Op å då.
Thomassen forfattet som Richard Macker flere episoder i den klassiske norske krimserien Helmer og. 28.
'Privatdetektiven og flere kriminalnoveller' indeholder otte noveller, hvoraf de to er med Rosenkrantz' mest
kendte detektiv, Ejgil Holst. oplag] af Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz - Hæftet (Bog med hæftet ryg).

