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Et gammelt, agtværdigt forlag bliver ramt af en katastrofe, da en af medejerne bliver fundet død i firmaets
boksrum. Er det en ulykke, som den ukronede konge i firmaet hævder, eller er han blevet myrdet, som politiet
mener? Et værdifuldt manuskript, som aldrig er udgivet på grund af sit lidt for dristige erotiske indhold,
opbevares i boksrummet, hvor den afdøde blev fundet. En ung ansat, som plejer omgang med den afdødes
forsømte hustru, bliver arresteret og anklaget for at have planlagt og udført mordet.
Han har intet alibi, og motivet ligger lige for. Albert Campion tilkaldes for at hjælpe familien gennem
katastrofen, men familien rummer hemmeligheder, som gør sagen vanskelig for den unge detektiv. 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.
Allingham er mest kendt for sin serie med gentlemandetektiven Albert Campion.
Vælg Tilmelding og boldkøb i listen til venstre og vælg det hold som du vil tilmelde på. 24 August er der.
Manden: 'Skal vi ikke prøve en anden stilling i aften.

Lørdag d. Blære kirke var næsten fyldt til bristepunktet, da 'fætter' Martin skulle begraves i dag. Få et
ansigtsudtryk der passer til dig i dag. a. Vælg Tilmelding og boldkøb i listen til venstre og vælg det hold som
du vil tilmelde på. 307. Er du ved at miste dampen, - trænger du til mere energi, til at 'få sat dampen op'. a.
Familien var løbet tør, og de skulle bruge dem til morgenmaden dagen efter. Tyskland og Frankrike ) merket
ikke USA mye til krigen. 12. 12. Tyskland og Frankrike ) merket ikke USA mye til krigen. Og da krigen var
over, var USA det suverent.

