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Da et fly i december 1980 styrter ned nær den fransk-schweiziske grænse overlever kun én af de 169
passagerer – en tre måneder gammel pige, der bliver slynget ud af kabinen. Men der var to spædbørn ombord
– Lyse-Rose fra den magtfulde Carvillefamilie og Emilie fra den fattige Vitralfamilie. Efter lange, men
frugtesløse undersøgelser tilkender en domstol til sidst Vitralfamilien barnet på grundlag af ganske få indicier.
I frustration ansætter Carvillefamilien privatdetektiven Crédule Grand-Duc, men 18 år senere er det stadig
ikke lykkedes ham at komme til bunds i mysteriet om pigens sande identitet.
Netop som han er ved at give op, spiller skæbnen ham et uventet kort på hånden, som sætter alt i et helt nyt
lys. Men det skal vise sig, at han ikke er den eneste, der stadig interesserer sig for sagen … Så ekstraordinær
en bog, at den minder mig om dengang jeg læste Stieg Larsson første gang … En virkelig original ny stemme.
– The Times “Helt genial. - New York Times Michel Bussi er en af Frankrigs mest populære krimiforfattere.
Pigen på flyet er hans første bog på dansk. Den har solgt over 1 million eksemplarer og er solgt til
filmatisering.
Vitser 16.

ikke kunne få lov til at komme ned på jorden igen. Mit liv på Lolland med alt for mange interesser. 501. To
ældre damer fra Ålborg rejste en tur til Malta for at være på ferie i et på uger. ikke kunne få lov til at komme
ned på jorden igen. 000. Senditíð 19:10 - 19:50 Bólkur documentary Land DK. Senditíð 19:10 - 19:50 Bólkur
documentary Land DK. Det var en fisker, en skotte og en bøsse der var døde. Det er sandsynligt, at jeg fik
min første is … Samarbejde Marts 2006. 501. Da porten var sat på plads var klokken blevet 10:41.
Flere mindre vagtselskaber har stoppet deres samarbejde med de store vagtselskaber, fordi de ikke vil Iso
9001 godkendes. Hidtil bedste Harry Hole-krimi. Landsforeningen SIND SIND har både skrevet om
Borderline på sitet og i SIND Bladet. Der står roman på forsiden, men den er en forunderlig hybrid mellem en
roman og en biografi, for alle læsere ved jo, at den handler om unge Linn og hendes berømte forældre, Liv
Ullmann og … Sommerformiddag 1961 ved iskiosken, hvor Pernille Munksgaard artigt sidder på bænken og
spiser sin is.

