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Et brutalt mord på en helt ung pige sender Drabsafdelingens Jan Folmer til Ærø. En række
bemærkelsesværdige kendetegn synes på mystisk vis at knytte mordet til en aldrig fuldt belyst sag om mordet
på en ung modeblogger fra København. Jan Folmer gør et særdeles makabert fund og må indse, han står over
for en langt større forbrydelse end frygtet. Og en farligere og meget mere udspekuleret modstander, end han
havde troet. Journalisten Charlotte Monson sidder inde med viden, der er afgørende for Jan Folmers sag. Hun
har tydet en kode – en kode, der handler om mere end mord. Langt mere. Men hun er på flugt fra fjender, der
ikke skyr nogen midler for at slå hende ihjel. Og uret tikker. For både hende og Jan Folmer.
På en måde, som ingen af dem har forudset. Dødens Kode er et gensyn med personer og univers fra Michael
Larsens anmelderroste krimi-comeback “Mordet på Øen.
Rækkefølge på bøger Victorio er ubeseiret i begge sine starter hittil i karrieren. Waaler-traveren har røpet
stort talent og kan vinne direkte etter pause. Fænomonal psykisk thriller fra Torkil Damhaug. Program for
Krimimessen Horsens 2018. I travløp går alt ann :) Ulsrud Tea løser flott fra sitt 5spor og får aen yter, i rygg
på Lome Brage som må gå den tøffe veien i dødens - de åpner 17 første 5 før det blir dempet kraftig og kjørt
28 de neste 5. 2015. Grupper kan bestille separate ture hele året. Rækkefølge på bøger Victorio er ubeseiret i
begge sine starter hittil i karrieren. Der er gratis, offentlige rundvisninger på Københavns kirkegårde i

sommerhalvåret. I fængslet f Som Plusmedlem sparer du op til 90% på over 300. Grupper kan bestille
separate ture hele året. Mød forfatterne på Krimimessen i Horsens. Pieter Martins er varetægtsfængslet, efter
at han skød og dræbte sin gamle ærkefjende Franz van der Merwe. 000 bøger og får også 30-70% rabat på
Brætspil og Hobbyprodukter. We also use cookies to remember your settings and gather web statistics. Oplev
mere end 100 forfattere og foredragsholdere på messens mange scener i Fængslet i Horsens. Republikken
Elfenbenskysten (fransk: République de Côte d'Ivoire) er et land i Afrika ved Guineabukta, som grenser til
Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso og Ghana. Der er nye krimier på vej fra Lotte og Søren Hammer, Lotte
Petri, Dorph og Pasternak, Craig Russell og mange flere. Grupper kan bestille separate ture hele året.

