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Syndebuk Kriminalkommissær Roger West fra Scotland Yard må træde til, da en smuk, ung kvinde med et
blakket omdømme findes myrdet i et snusket baglokale. West skal både finde frem til morderen – og holde sig
gode venner med sin egen overordnede, som ellers ikke sætter synderligt pris på ham. Så da West opdager, at
hans hovedmistænkte er uskyldig, og sagen samtidig viser sig at indeholde både pengeafpresning og
dokumentfalsk, tvinges han til at skaffe resultater – i en fart. Alle kneb gælder. John Creasey (1908-1973),
engelsk forfatter og politiker. En ud over alle grænser produktiv forfatter – skrev mere end 600 romaner under
intet mindre end 28 pseudo-nymer. Vidt berømmet, prisvindende og meget læst i sin samtid, skrev inden for
snart sagt alle romangenrer; men blev af sine læsere mest elsket for sine kriminalromaner, hvoraf mange var
serier med mange bind. En af hans bedst kendte hovedpersoner er kriminalkommissær Roger West fra
Scotland Yard.
Af kendere placeres Creasey fuldt ud på linje med Georges Simenon og Erle Stanley Gardner.
Villabyerne: Lokale og regionale nyheder på gentofte. / 10. AABYE Karen. Hovsa-missilet var et
Harpoon-missil som utilsigtet blev affyret af Fregatten Peder Skram ved middagstid den 6. Forslag til
problemstillinger og produkter. august 1746) var konge av Danmark-Norge 1730–1746. Dette hjælpeark kan

inspirere til arbejdet med selvvalgt problemstilling og udarbejdelse af produkter. Året er 1348 – Den Sorte
Død gør sit indtog i England. Ingen kender til sygdommen, ingen ved, hvordan den spredes, og hvor hurtigt
den dræber. Villabyerne: Lokale og regionale nyheder på gentofte. desember 1699 greg.
I den katolske tid skulle man rense. Christian VI (født 30.
Christian VI (født 30. Danmark var forbløffende dårligt forberedt til et militært opgør. Overview of the
Lloyd's Register group.
dk Udgivet på Gyldendal 2012.

