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Skyd aldrig en detektiv Carl Bjerredahl Hent PDF "Sprinzel rejste sig og begyndte at løbe mod det høje
trådhegn, der adskilte det toldfri område fra United Kingdom. Kunne han nå over det, havde han alle chancer

for at nå at gemme sig, inden hele området blev oversvømmet af politi. Men han nåede det aldrig."

Som den mesterforbryder, han er, tror Sprinzel, han kan tillade sig hvad som helst. Men da han skyder en
detektiv, begår han en kæmpe fejl. En endnu større fejl er, at han ikke præsterer at slå detektiven ihjel, og

denne kan derfor fortælle, hvem gerningsmanden er. Nu sætter Scotland Yard den berømte detektiv Septimus
Knox på sagen, og pludseligt er Sprinzel jaget vildt …

Carl Bjerredahl er en dansk forfatter, der står bag en lang række krimier og spændingsromaner. Hans første
roman, "Hvid dronning", vandt prisen som Skandinaviens bedste, da han kun var 22 år gammel. Carl

Bjerredahl har både skrevet under sit eget navn og under pseudonymet Charles Valley.

 

"Sprinzel rejste sig og begyndte at løbe mod det høje trådhegn, der
adskilte det toldfri område fra United Kingdom. Kunne han nå over

det, havde han alle chancer for at nå at gemme sig, inden hele
området blev oversvømmet af politi. Men han nåede det aldrig."

Som den mesterforbryder, han er, tror Sprinzel, han kan tillade sig
hvad som helst. Men da han skyder en detektiv, begår han en kæmpe
fejl. En endnu større fejl er, at han ikke præsterer at slå detektiven
ihjel, og denne kan derfor fortælle, hvem gerningsmanden er. Nu

sætter Scotland Yard den berømte detektiv Septimus Knox på sagen,
og pludseligt er Sprinzel jaget vildt …

Carl Bjerredahl er en dansk forfatter, der står bag en lang række
krimier og spændingsromaner. Hans første roman, "Hvid dronning",

vandt prisen som Skandinaviens bedste, da han kun var 22 år
gammel. Carl Bjerredahl har både skrevet under sit eget navn og

under pseudonymet Charles Valley.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Skyd aldrig en detektiv&s=dkbooks

