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‘Den sidste pilgrim’ er det 3 x prisbelønnede første bind i den norske forfatter Gard Sveens krimiserie med
politimanden Tommy Bergmann i hovedrollen. Hjemmehjælperen mærker, at noget er helt galt, da hun
ankommer til villaen i Holmenkollen. Fordøren er smækket på vid gab. Husets ejer, Carl Oscar Krogh svarer
ikke, da hun kalder, og hunden er ingensteds at se. Hun finder dem begge inde i huset grusomt slagtede, blod
overalt. Carl Oscar Krogh var et højt respekteret medlem af det finere borgerskab og en af Norges store
frihedskæmpere, og sære fund på gerningsstedet får kriminalpolitiet til at overveje, om mordet har rødder
tilbage til Anden Verdenskrig. Jagten på morderen bliver et kapløb med tiden. En labyrint af myter og løgne
fører Tommy Bergmann tilbage via Berlin til den nazistiske besættelse, og nogen er hastigt ved at slette
sporene foran og bag ham.
9 punds muggert. Se her Fede styles fra - neo noir, mbyM, JACQUELINE de YONG, VILA, ONLY, Global
Funk, SOYA Concept, Y-A-S, Bessie Jeans, Three M, Pilgrim & Birkenstock. Vandring på Caminoen i
Nordspanien er blevet meget populært i de sidste 20 år, med op til 200. Få nyhederne direkte Tilmeld dig
WAVES nyhedsbrev, få sidste nyt fra WAVES og vær med i konkurrencen om gavekort på 500 kr. 4. Psst:
Giv os. Spar helt op til 70% på tidligere kollektioner, herunder AW17, salgsprøver. Artist: Kim Larsen &
Kjukken Album: Øst For Vesterled. Artist: Kim Larsen & Kjukken Album: Øst For Vesterled. En. 'Her giver
vi hånd på en god handel'. 6. Find stavelsesrim. Psst: Giv os. Hidtil bedste Harry Hole-krimi. i serien om

Hole. Søg efter ord med lydlig lighed mellem sidste betonede vokaler.

