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I det berømte Ivory Gallery bliver et værdifuldt maleri flænget med en kniv, en uvurderlig kinesisk vase findes
knust, og der hviler en uhyggelig stemning over huset, som ud over galleriet rummer familien Ivory.
Højdepunktet nås, da galleriets leder, Robert Madrigal, forsvinder, og kort tid efter bliver fundet myrdet i
bunden af et skab i havestuen. Margery Allinghams skotske politiinspektør, Inspector Bridie, må undersøge
Robert Madrigals død. Den formodede morder forsvinder, og enkens første ægtemand dukker uventet op –
efter 30 år.
Familiens bedstemor, 90-årige Gabrielle Ivory, har nøglen til det uigennemtrængelige net af intriger og fare,
der gennemsyrer galleriet. Margery Allingham skiller sig ud som et strålende lys. – Agatha Christie Margery
Allingham (1904-1966), engelsk kriminalforfatter og en af De Fire Store fra krimigenrens Golden Age. De
Fire Store bestod af Dorothy L. Sayers, Agatha Christie, Ngaio Marsh og Margery Allingham. Sammen med
bl.a.
Ronald Knox og G.
K.

Chesterton var de medlemmer af den kendte sammenslutning af britiske krimiforfattere: The Detection Club.
Ellaria Sand was the paramour of Prince Oberyn Martell of Dorne and a bastard of House Uller, carrying the
bastard surname 'Sand' like all bastards in Dorne. Senditíð 19:00 - 20:00 Bólkur entertainment Partur 13. Et
tørveværk i Sølsted. Mitt nye hjemsted Jeg har skrevet en fortelling om en gutt som ikke har det så bra. Serien
… Paul Smiths källa: En ‘insider’ inom Palme-utredningen kallat “Den svenska rösten”. Han havde jo
allerede gennemgået det martyrium, om hvilket han i en festtale som Centralbestyrelsens formand i december
samme år sagde: «Enhver ny idé, der skal bringe menneskeheden fremad på dens bane, må først »fødes i
kødet«, som skriften siger; den må tage menneskeskikkelse på og. Lorenzen blev forsyningsmester i Tønder.
Hidtil bedste Harry Hole-krimi. Jo Nesbøs legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i
romanen Tørst, som er den 11. i serien om Hole.
Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Hele oktober er oplagt til en rigtig skræmmende Halloween-fest.
Uhyyyygeligt. Hidtil bedste Harry Hole-krimi.
I 'Nærkontakt' søger en række kendte danskere svar om deres nutid, fortid og fremtid i selskab med tre
clairvoyante vejledere. Jo Nesbøs legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i romanen Tørst,
som er den 11. Har du en psykopat i dit liv.
En gang redede han bryggeriet Victoria ude på Strucksalle fra en eksplosion.

