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På hospitalet i Skannerup bliver den ærgerrige skørtejæger og reservelæge Torben myrdet, og overlæge Henrik
Thorsen, som styrer hospitalet med hård hånd, lader til at være mere interesseret i Torbens smukke enke end i
at finde hans afløser.
Situationen spidser til, da et nyt mord finder sted og efterfølges af en række uforklarlige og besynderlige
begivenheder. Den lokale politimester kommer på en hård opgave med at løse gåden, mens dominobrikkerne
vælter hinanden omkuld omkring ham. Den danske forfatter Birthe Christiansen (f. 1927) arbejdede i en lang
årrække som overlæge og debuterede i 1991 som forfatter med krimien "Dominoeffekten". Siden da har hun
udgivet krimien "Fatale fortrængninger" (1994) og thrilleren "Rottefængeren" (1997). "Birthe Christiansen
giver en udmærket beskrivelse af livet i en mindre provinsby med redelig miljøbeskrivelse, og hendes
personer er blevet mennesker og ikke skabeloner (…) Birthe Christiansens debutbog giver tro på, at vi har fået
endnu en udmærket kriminalforfatter Danmark." – Frederiksborg Amts Avis "En fjorten år gammel mordsag
aktualiseres samtidig med, at et nyt mord – og senere endnu et – finder sted i en fredelig provinsflække
mellem Silkeborg og Randers (…) Bogen er velskrevet, tonen er afslappet og humoristisk. Holder man ud
over krimier også af gode, folkelige beskrivelse af livet i Danmark, er bogen udmærket til afslappende
underholdning." – Århus Stiftstidende
Dominosteine gibt es in allen Farben, Formen und Variationen. Fx kunne der stå på en seddel: Hver gang din
sidemand drikker/hælder øl/vin i sit glas råber du BINGO. Klicka på bilden eller gå in på www.

Julsnapsvisor Vill du ha ett färdigt visblad med några av julsnapsvisorna nedan.
Radiobingo. Dominosteine gibt es in allen Farben, Formen und Variationen. com och klicka på 'Annat kul'
Det er også meget sjovt at lave dominoeffekten. Compact living er et ord i tiden og vi gir deg tips til hvordan
du kan utnytte plassen hjemme for å få mest mulig ut av oppbevaringsplassen. Combitech står för ett
helhetserbjudande som hjälper våra kunder växa. Julsnapsvisor Vill du ha ett färdigt visblad med några av
julsnapsvisorna nedan. Compact living er et ord i tiden og vi gir deg tips til hvordan du kan utnytte plassen
hjemme for å få mest mulig ut av oppbevaringsplassen. Klicka på bilden eller gå in på www. Hela vägen från
produkt- och affärsutveckling till verksamhetsutveckling och management. Compact living er et ord i tiden og
vi gir deg tips til hvordan du kan utnytte plassen hjemme for å få mest mulig ut av oppbevaringsplassen. Hela
vägen från produkt- och affärsutveckling till verksamhetsutveckling och management. Fx kunne der stå på en
seddel: Hver gang din sidemand drikker/hælder øl/vin i sit glas råber du BINGO.

